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53154313: สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
คําสําคัญ: ธรรมเภรี / เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม 
 วันชัยยุทธ วงษ์เทพ: ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ. ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกษร.  187 หน้า. 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา (2) ศึกษา 
กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ความต้องการพ้ืนที่ภายใน และบริบททั้งหมดภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา (3) วิเคราะห์และนําผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 วิธีการวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) แนวทางเชิงคุณภาพ ได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกที่เน้นประเด็นเรื่อง ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา จากผู้เชี่ยวชาญในด้านกลอง
ภูมิปัญญาล้านนาที่มีแบบแผน รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของกลอง
ภูมิปัญญาล้านนา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ด้านต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงการ (2) แนวทางเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากวัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่มีความสนใจเก่ียวกับ
ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกข้อ 
และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนําไปวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูปในการหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติ
เบื้องต้นและสถิติวิเคราะห์ โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัดของตัวแปรต่าง ๆ ก่อน
นําไปใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในเรื่องบทบาท 
ภูมิปัญญาการสร้าง ศรัทธา และวิถีปฏิบัติต่อกลองภูมิปัญญาล้านนา นํามาสรุปสาระโดยได้คําสําคัญ
คือ “ธรรมเภรี เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม” เพ่ือนํามาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
แปรรูปเน้ือหาผสมผสานกับการสัมภาษณ์ แบบสอบถามให้ได้ข้อมูล ที่ตอบสนองพื้นที่ใช้สอยต่อ
โครงการได้เป็นอย่างดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ให้บริการฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา รวมไปถึง กลุ่มผู้ใช้บริการด้านพฤติกรรม และคุณสมบัติ ซึ่งส่งผลต่อการ
เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จัก กึกก้องดังกังวานเช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองภูมิปัญญา
ล้านนาในอดีต 
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 This thesis has 3 objectives as follows: (1) to research and study the art of Lanna drum, 

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

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

interior design of the Musical Center of Lanna.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

analytical. All measurements were tested prior to being employed.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือและกําลังใจ
จากบุคคลต่าง ๆ ดังรายนามต่อไปนี้ 

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

ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตชรินทร์     
จิรสันติธรรม ที่ได้สละเวลาให้คําแนะนํา คําปรึกษาอย่างต่อเน่ืองในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
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รองศาสตราจารย์ปัญญา ดีเจริญโชติ, ผู้ช่วยศาตราจารย์ เทิดศักด์ิ เหล็กดี, อาจารย์ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล 
และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําในการศึกษา 

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

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

ขอขอบคุณคณาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือน ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และทําแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีจนสําเร็จไปได้ด้วยดี 

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

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวที่ให้คําสอนคําแนะนํา 
ความช่วยเหลือในการศึกษาและการทําวิจัย จนจบกระบวนการ และกําลังใจ ที่มีให้กันเสมอจนทําให้
การศึกษาคร้ังนี้สําเร็จไปได้ด้วยดี 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความมาและความสําคัญของปัญหา 
 “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ 

ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งเหล่าน้ัน ซึ่งชุมชน 

กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยังคนอีกรุ่นหน่ึงน้ี เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชน

สร้างขึ้นมาอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อ

ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทําให้คนเหล่าน้ันเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึก

สืบเน่ืองก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

(ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, 2553) สอดคล้องกับที่ พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) ได้กล่าวว่า ล้านนาเป็น

ดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้0วยพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม คนต่างถิ่นที่มีโอกาสมาเยือนมักมี

ความประทับใจในมิตรไมตรีและชื่นชมความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนา จนได้นามเรียกขานว่า 

“แดนดินถิ่นไทยงาม”  

 สนั่น ธรรมธิ (2550) ได้กล่าวว่า กลองภูมิปัญญาล้านนา เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ด้านดนตรีชนิดหน่ึงที่ปรากฏในภูมิภาคน้ีบ่งบอกถึงความเช่ือ ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็น

สัญลักษณ์ของการประโคมและการส่งสัญญาณบอกเหตุ เช่นเดียวกับที่ ดิษฐ์ พิยารมย์ (2553) ได้ให้

ความเห็นว่า โดยทั่วไปกลองจะมีลักษณะทรงกลม ทําด้วยไม้เน้ือแข็งและหุ้มหนังสัตว์ กลองบางชนิด

หุ้มด้วยหนังด้านเดียว บางชนิดหุ้ม 2 ด้าน เมื่อตีหรือเคาะด้วยไม้จะมีเสียงดังกังวานไพเราะตาม

คุณลักษณะของวัสดุที่ทําและขนาดของกลองนั้น ๆ ซึ่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกลองภูมิปัญญาล้านนาจะ

มีกลองชัย หรือ กลองชัยมงคล เป็นวัฒนธรรมปฏิบัติที่ถือเป็นแบบเก่าแก่ด้ังเดิมของล้านนา และเป็น

แบบกลองที่พัฒนาการมาสู่กลองบูชา และกลองสะบัดชัยในยุคต่อมา ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าเอกสารโบราณ

ล้านนาหลายแห่ง เช่น ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ตลอดจนถึงวรรณกรรมพุทธศาสนา

ในล้านนา มีชาดก เป็นต้น มักจะกล่าวอ้างถึงกลองภูมิปัญญาล้านนาในบริบทต่าง ๆ อยู่เสมอ  
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 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2553) ได้พบว่า กลองชัยยะมงคล หรือกลองชัย ถือเป็นกลองที่

เก่าแก่ด้ังเดิมของล้านนา ซึ่งปรากฏช่ือในคัมภีร์ธรรมล้านนา หมายถึงกลองท่ีนํามาซึ่งความดีกว่าและ

เจริญกว่าทั้งในส่วนของสถานภาพและบทบาทหน้าที่ ในอดีตกลองชัยยะมงคลมีบทบาทรับใช้

อาณาจักร เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะใช้ในโอกาสเมื่อเกิดศึกสงครามซึ่งทหารจะต้องรู้อาณัติสัญญาณ

ของกลองว่าตีจังหวะใดจะแปรรูปขบวนในลักษณะใด เช่น ปีกกา หรือถลาออกซ้าย/ขวา หรือถอย

ซ้าย/ขวา หรือประโคมเมื่อมีชัยชนะ รวมทั้งใช้ตีเพ่ือเป็นอาณัติสัญญาณที่ต้องการบอกข่าวหรือ

เหตุการณ์ให้กับประชาชนในชุมชนรับรู้ เช่น นัดประชุม เกิดการลักขโมย เกิดไฟไหม้ และประโคมใน

พิธีกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา โดยจังหวะการตีกลองจะมีรูปแบบหรือสัญญาณที่แตกต่างกัน

ออกไป เรียกว่าจังหวะเพลงออกศึก จังหวะเพลงชนะศึก และจังหวะคาถาธรรม เพ่ือให้ผู้รับสารได้

ทราบถึงสถานการณ์และวิถีปฏิบัติ เกิดระเบียบแบบแผนในการปกครอง และสร้างขวัญกําลังใจ 

ศรัทธา ความเช่ือมั่น ให้กับทหารและคนในสังคม 

 สอดคล้องกับที่ พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) กล่าวว่า เมื่อเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับกลอง

ชัยยะมงคลในสังคมและวัฒนธรรมล้านนาทั้งวิถีปฏิบัติในชุมชน และเอกสารโบราณแล้ว จะเห็นคติ

และพัฒนาการเก่ียวกับกลองในวัฒนธรรมล้านนาซึ่งได้รับคติมาจากพระไตรปิฎกได้เป็นอย่างดี ชาว

ล้านนาจึงให้ความสําคัญกับกลอง ในฐานะที่เป็นเครื่องดนตรี ที่ถือว่าเป็นของสูงและศักด์ิสิทธ์ิ ดังจะ

เห็นได้จากความพิถีพิถันในการสร้างกลอง ซึ่งจะประกอบด้วยพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตามคติท้องถิ่น

ประกอบกับภูมิปัญญาในการนําธรรมชาติมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และข้อควรปฏิบัติต่อกลอง

ในลักษณะต่าง ๆ มีการไม่เหยียบยํ่าข้ามกราย และไม่ใช้อวัยวะเบ้ืองตํ่าสัมผัสกลอง เป็นต้น ผู้ที่ทําการ

ตีกลองภูมิปัญญาล้านนาจึงต้องเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้และศรัทธาในกลองเป็นอย่างดี ทําให้ผู้ที่จะสืบทอด

การตีกลองภูมิปัญญาล้านนาต้องทําพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อครูอาจารย์ผู้สอน จึงมีพิธีการรําไหว้ครู รําลึก

ถึงพุทธคุณ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิและครูอาจารย์ผู้สอนทุกคร้ังก่อนการตีกลองภูมิปัญญาล้านนาเสมอ เกิดเป็น

เอกลักษณ์ในวัฒนธรรมกลองภูมิปัญญาล้านนา และก่อให้เกิดความเคารพ นอบน้อมต่อธรรมชาติ 

ศาสนา ความเช่ือ และมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ เกิดสังคมท่ีมีความสามัคคีและมีแบบแผน มีความรัก 

เอ้ืออาธรจากรุ่นสู่รุ่น สั่งสมจนเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมล้านนา ที่แสดงถึงความอ่อนช้อย 

ความรักความอบอุ่นที่มีให้ต่อคนในสังคมเสมอมา 

 แต่ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เน่ืองจากไม่มีการศึกสงคราม และมีการ

สื่อสารในรูปแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วกว่าเข้ามาแทนที่ ทําให้กลองภูมิปัญญาล้านนามีบทบาทและ

ความสําคัญต่อคนในสังคมน้อยลง ปัจจุบันศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาจึงกลายเป็นศิลปะการแสดง

แขนงหน่ึงซึ่งเหลือเพียงกลุ่มน้อย ส่งผลถึงการส่งต่อความรู้ให้กับรุ่นลูกหลานเร่ิมลดน้อยลง จึงทําให้

พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตามคติความเช่ือ ความเคารพ และความพิถีพิถัน ความประณีตในการสร้างกลอง
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ภูมิปัญญาล้านนาหายไป วิถีปฏิบัติต่อกลองที่อดีตถือเป็นของสูงและศักด์ิสิทธ์ิ ไม่ใช้อวัยวะเบ้ืองตํ่า

สัมผัสกลอง พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อครูอาจารย์ผู้สอน พิธีการรําไหว้ครูที่อ่อนช้อย แสดงให้เห็นถึง

ความรักความเคารพก่อนการตีกลองจึงเริ่มไม่มีให้เห็นในสังคมล้านนา เพราะการพัฒนาสังคมไปตาม

ยุคสมัยน้ันส่งผลกระทบต่อรูปแบบศิลปะความงาม และภูมิปัญญากลองล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ 

ดังน้ันหากเรามีความรู้ ความเข้าใจในแก่นแท้ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาอย่าง

แท้จริง อันเกิดจากการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จะสามารถคงอัตลักษณ์ของศิลปะกลองภูมิปัญญา

ล้านนาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมใน

ปัจจุบันได้ ส่งผลให้เกิดความชัดเจนทางด้านวิถีวัฒนธรรมอาเซียนที่กําลังจะมาถึง ที่สามารถ

แสดงออกถึงความเข้มแข็งทางด้านศิลปะและภูมิปัญญาที่มีผลถึงวิถีปฏิบัติที่งดงาม แสดงถึงความอ่อน

ช้อย ความรักความอบอุ่นที่มีให้ต่อคนในสังคม และเป็นการใช้ดนตรีล้านนาเพ่ือจรรโลงจิตใจให้กับคน

รุ่นหลัง ลดการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แข่งขันชิงดีชิงเด่น แบ่งพรรคแบ่งพวก มั่วสุมอบายมุข สุรา

ต่าง ๆ เน่ืองจากขาดการอบรมทางจริยธรรมที่เข้มงวดเหมือนในอดีต 

 ดังน้ันจึงนําเอาแก่นแท้ของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนามาสร้างแนวความคิดในการ

เผยแพร่ดุริยางคศิลป์ล้านนาให้กับคนรุ่นหลัง โดยพัฒนาปรับปรุงไม่ให้เกิดความล้าหลังด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญาล้านนาที่มีคุณค่า ส่งผลให้เกิดศูนย์ดุริยางคศิลป์

ล้านนา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปะภูมิปัญญาล้านนา โดยถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูที่สามารถให้ความรู้

ทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนา ตลอดจนตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับดุริยางคศิลป์

ล้านนาเพ่ือเป็นแบบอย่างปฏิบัติสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง (อายุระหว่าง 15-18 ปี) 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงที่เด็กมีความผูกพันกับเพ่ือนในกลุ่มมาก มีความ

สนใจในการทํากิจกรรมร่วมกันและทําให้มีชีวิตทางสังคมท่ีสนุกสนานได้ดีที่สุด (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 

2549) ดังน้ันหากอบรมจริยธรรมและปลูกฝังแนวคิดในการดําเนินชีวิตในทางที่ดี เด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ

น้ีจะเกิดรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะนิสัยในทางที่ดี เกิดความหวง

แหนในคุณค่าของศิลปะภูมิปัญญาล้านนาที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น และสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

ชีวิตประจําวันของตัวเองได้ นอกจากน้ียังทําให้เกิดการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์

ล้านนาที่สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังเช่นกลองภูมิปัญญาล้านนาที่ใช้ศิลปะ บทบาท 

พลังศรัทธา คุณค่า และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จัก กึกก้องดัง

กังวานเช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองภูมิปัญญาล้านนาในอดีต 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศกึษา  

 การวิจัยเรื่อง ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาสู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์

ล้านนา มุ่งเน้นการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

 1. ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในเรื่องที่มาและคุณค่าความสําคัญ ภูมิปัญญา 

และพิธีกรรมการสร้าง,พลังศรัทธา และภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง  

 2. ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในเรื่อง กลุ่มผู้ใช้บริการ

และผู้ให้บริการ ความต้องการพ้ืนที่ภายใน และบริบททั้งหมดภายในโครงการ 

 3. วิเคราะห์และนําผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา สามารถนําเอาอัตลักษณ์ คติความเช่ือและภูมิปัญญา 

มาสรุปสาระสําคัญ กําหนดแนวความคิดเพ่ือแปรรูปเน้ือหาที่ตอบสนองต่อพ้ืนที่ใช้สอยต่อโครงการ

ออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาได้ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 เพ่ือให้การศึกษาคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค์ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังน้ี 

 1. ขอบเขตด้านตัวแปรอิสระ 

  1.1 ศึกษา ที่มาและคุณค่าความสําคัญ ภูมิปัญญา และพิธีกรรมการสร้าง พลังศรัทธา 

และภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง 

  1.2 ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา ประกอบด้วย กลองชัยมงคล กลองปูชา 

และกลองสะบัดชัยเท่าน้ัน 

  1.3 ศึกษา กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา ประกอบด้วย 

พ่อครู ศิษย์ ผู้ทํากลอง ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่าน้ัน 

  1.4 ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาที่พบในปัจจุบันเท่าน้ัน 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรควบคุม 

  2.1 ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

ในเรื่องกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ความต้องการพ้ืนที่ภายใน และบริบทที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

  2.2 ผู้ใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (กลุ่มมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย) ผู้ให้บริการ ได้แก่ ฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนา ฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายงานระบบ 

ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในเชียงใหม่ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนาเท่าน้ัน  
  2.4 ศึกษาองค์ประกอบของงานระบบภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์    
ดุริยางคศิลป์ล้านนาเท่าน้ัน 
  2.5 ศึกษานวัตกรรม งานระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนาที่สอดคล้องกับสังคมเชียงใหม่ในปัจจุบันเท่าน้ัน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรตาม 
  3.1 การออกแบบศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในเร่ืองแนวความคิดในการออกแบบ
ตกแต่งภายใน กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายใน และวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบ
ตกแต่งภายใน ที่เก่ียวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาเท่าน้ัน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม  
  1.1 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
  1.2 ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้และพื้นที่ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา  
  1.3 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา  
  1.4 สร้างกรอบแนวความคิดและตั้งสมมติฐานในการศึกษาที่เหมาะสมกับศูนย์ 
ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 2. ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย  
  2.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายและประชากรเป้าหมายในการวิจัย  
  2.2 กําหนดนิยามศัพท์ และนิยามปฏิบัติการ ในการวิจัย  
  2.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  2.4 สัมภาษณ์เจาะลึกผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลในการออกแบบ  
  2.5 สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาที่เกี่ยวกับ
ด้านดนตรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ส่งผลสู่การออกแบบ  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในด้านคติความเช่ือ  
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการออกแบบ  
  3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม  
  3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะกลองภูมิปัญญา
ล้านนา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.3 สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบ  
 4. วิเคราะห์ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา  
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้โครงการ จิตวิทยาและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่และงานระบบภายในโครงการท่ีเก่ียวข้อง  
  4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ภูมปัิญญา
ด้านดนตรีล้านนา 
 5. การออกแบบตกแต่งภายใน  
  5.1 ใช้ข้อมูลจากการวิจยัเป็นแนวความคิดในการออกแบบ  
  5.2 ทําการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
เพ่ือส่งผลถึงการเผยแพร่ศิลปะภูมิปัญญาล้านนาด้านดนตรี  
 6. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
  6.1 สรุปประเด็นการศึกษาที่นําองค์ความรู้ทางด้านศิลปะกลอง ภูมิปัญญาล้านนา 
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา  
  6.2 เสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 
 
ข้อจํากัดของการศึกษา 
 ด้วยศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนามีข้อจํากัดบางประการต่อการศึกษาดังน้ี 
 1. ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ต้ังแต่สมัยอาณาจักรล้านนาจนถึง
ทุกวันน้ี และเกิดวิธีการ รูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสวยงามเฉพาะพ้ืนที่ จึงมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ วิธีการให้เหมาะสมกับระยะเวลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปโดยมีระยะเวลา
อันยาวนาน ดังน้ันผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นและจํากัดการศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา เฉพาะพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่เท่าน้ัน 
 2. อาณาจักรล้านนามีระยะเวลายาวนานดังน้ันข้อมูลบางอย่างอาจสูญหายและมีการ
ถ่ายทอดที่เปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนที่ และไม่มีการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ 
 
เวลาที่ใชใ้นการศึกษา 
 ในการวิจัยใช้เวลา 12 เดือน โดยเร่ิมงานวิจัยต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 และเสนอ
ผลการวิจัยภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 

ช่วงระยะขั้นตอนเวลา/เดือน กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินการวิจัย 1 - 3 3 - 5 5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 

เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
2. ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้และพ้ืนที่ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์  

ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
3. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับศูนย์       

ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
4. สร้างกรอบแนวความคิดและต้ังสมมติฐานในการศึกษา 

 
 

     

ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย  
1. กําหนดกลุ่มเป้าหมายและประชากรเป้าหมายในการวิจัย 
2. กําหนดนิยามในการวิจัย  
3. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
4. สัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับกลองภูมิปัญญาล้านนา

เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการออกแบบ  
5. สัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

      

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา
ในด้านคติความเช่ือ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบ  
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการทบทวน

วรรณกรรม  
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ    

ด้านศิลปะกลองภูมิปัญญาลา้นนา 
3. สรุปข้อเท็จจรงิที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและ     

การสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการออกแบบ  

      

วิเคราะห์ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้โครงการ จิตวิทยาและ

ทฤษฎีที ่
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ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

 

ช่วงระยะขั้นตอนเวลา/เดือน กิจกรรม/ขั้นตอน 

การดําเนินการวิจัย 1 - 3 3 - 5 5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 

ภาคการออกแบบตกแต่งภายใน  

1. ใช้ข้อมูลจากการวิจัยเป็นแนวคิดในการออกแบบ 

2. ทําการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย  

      

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปประเด็นการศึกษาที่นําองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ

กลองภูมิปัญญาล้านนา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ภายใน ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

2. เสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจาก  

การวิจัยเรื่องศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาสู่          

การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

      

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์       

 

วิธีการศึกษา 

 1. การศึกษาข้อมูลเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย สื่อสารสนเทศ

ต่าง ๆ ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 

 2. การลงพ้ืนที่ศึกษารูปแบบศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา  

 3. การลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

 4. การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่และแบ่งออกเป็นระบบตามความสําคัญของเน้ือหาที่

ทําการศึกษา เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสามารถนําประเด็นที่เป็นสาระหลักที่สําคัญมา

พัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบ 

 6. เสนอผลงานการออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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แหล่งข้อมูล 

 1. หอสมุด ศูนย์การเรียนรู้  

 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 3. จากสถานที่จริง 

 4. จากบุคคลผู้เช่ียวชาญในแต่ละแขนง 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการคน้คว้า 

 1. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ  

 2. กล้องถ่ายรูป 

 3. เคร่ืองบันทึกเสียง 

 4. กล้องถ่ายวีดิโอ 

 5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 6. เคร่ืองสแกน 

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 

 

รายการ หน่วย จํานวนเงิน 

หมวดค่าตอบแทน 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา

 

6คน x 500 บาท 

 

3,000 

หมวดค่าจ้าง  

1. ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามเชิงปริมาณสําหรับการ

ออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา โดยสอบถาม 

จากกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางในจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามเชิงคุณภาพ สําหรับ

การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา  

3. ค่าจ้างในการแปลภาษา 

4. ค่าจ้างในการทําแบบจําลองศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

 

จํานวน 3 คน ราคาค่าจ้าง 

คนละ 300 บาท x 5 วัน 

 

จํานวน 2 คน ราคาค่าจ้าง 

คนละ 500 บาท x 3 วัน 

 

 

 

4,500 

 

 

3,000 

500 

4,000 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) (ต่อ) 

 

รายการ หน่วย จํานวนเงิน 

หมวดค่าใช้สอย  

1. ค่าที่พักท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือหาข้อมูลและเข้ารับคําปรึกษา

จากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเน่ือง  

2. ค่าถ่ายเอกสาร 

3. ค่าโทรศัพท์เพ่ือติดต่องาน และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  

4. ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  

 

(9 เดือน x 3,000 บาท) 

 

 

(200 บาท x 6 เดือน) 

(250 บาท x 4 เล่ม) 

 

27,000 

 

5,000 

1,200 

1,000 

หมวดค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุสํานักงาน (กระดาษ, แผ่นซีดี, หมึกพิมพ์, 

เบล็ดเตล็ด) 

2. ค่าต๋ัวรถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่  

 

ราคา 650 บาท/เที่ยว  

 

5,600 

 

9,100 

รวมงบประมาณที่ต้ังไว้ทั้งหมด 63,900 

 

การนําเสนอผลงาน 

 1. นําเสนองานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ภาคผลงานออกแบบ 

  2.1 ผังต่าง ๆ ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

  2.2 รูปด้านและรูปตัดศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

  2.3 ทัศนียภาพภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

 3. แบบจําลอง 

 4. เอกสารประกอบการศึกษาวิจัย 

 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการศึกษา 

 1. เกิดการปลูกฝังแนวความคิดและวิถีธรรมเนียมปฏิบัติในแบบภูมิปัญญาล้านนาที่

งดงาม แสดงถึงความอ่อนช้อยความรักความอบอุ่น ความเคารพนอบน้อม เปรียบเสมือนการอบรม

ทางจริยธรรมที่เข้มงวดเหมือนในอดีตให้กับกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง เพ่ือให้คนกลุ่มนี้สามารถปรับใช้ให้

เข้ากับการดําเนินชีวิตประจําวันในทางที่ถูกที่ควร และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

ต่อไป  



 11 

 2. เกิดการเผยแพร่ศิลปะภูมิปัญญาล้านนาโดยการร่วมมือระหว่างคนรุ่นเก่าที่เป็นพ่อครู-

แม่ครู กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง เพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์ทางดุริยางคศิลป์ล้านนาที่

สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 

 3. เกิดกิจกรรมทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบใหม่ ตอบรับกับวิถีวัฒนธรรม

อาเซียนที่กําลังจะมาถึง เปรียบเสมือนการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จัก กึกก้องดังกังวาน

เช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองภูมิปัญญาล้านนาในอดีต 

 

นิยามที่ใช้ในการวิจัย 

 1. นิยามศพัท์  

  1.1 ศูนย์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง แหล่งหรือ

สถานที่ที่มีความชํานาญด้านใดด้านหน่ึงและเน้นการให้บริการด้านน้ัน หรือ นิติบุคคลที่ก่อต้ังขึ้นเพ่ือ

กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  

  1.2 ศิลปะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของ

ศิลปะว่า ศิลปะ คือ ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า 

ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออก ในรูปลักษณ์ ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่ง

สุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ 

รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพ่ือความพอใจ ความร่ืนรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือ

ความเช่ือในลัทธิศาสนา  

  1.3 ดนตรี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 คือ เสียงและ

โครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เก่ียวข้องกับเสียง 

โดยดนตรีน้ันแสดงออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทํานองและเสียงประสาน) จังหวะ และ

คุณภาพเสียง (ความต่อเน่ืองของเสียง พ้ืนผิวของเสียง ความดังค่อย) นอกจากดนตรีจะใช้ในด้าน

ศลิปะได้แล้ว ยังสามารถใช้ในด้านสุนทรียศาสตร์ การศึกษา และการบําบัดรักษาได้ 

  1.4 ดุริยางคศิลป์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 

ศิลปะที่ว่าด้วยเรื่องความไพเราะด้วยรูปลักษณ์ลีลาของทํานอง คุณภาพของเสียง ความกลมกลืน

ระหว่างเสียงที่สอดประสานกันอย่างลงตัว 

  1.5 ล้านนา คือดินแดนที่มีจํานวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ต้ังอยู่ในภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลําพูน และ 

ลําปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีและเป็นจังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในภาคเหนือ มีภาษา 



 12 

ตัวหนังสือ วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็น

ระบอบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2545) 

 2. นิยามปฏิบัติการ 

  2.1 ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา คือ แหล่งหรือสถานที่ที่มีความชํานาญในด้านดุริยางค

ศิลป์ล้านนาและเน้นการให้บริการในด้านการเรียนรู้ดนตรีล้านนาในแต่ละประเภท เผยแพร่ข้อมูลที่

เกี่ยวกับดนตรีล้านนา และจัดให้มีการแสดงดนตรีล้านนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะเป็น

หน่วยงานหนึ่งของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและมิใช่เป็นการหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

  2.2 ดุริยางคศิลป์ล้านนา คือ ดนตรีพ้ืนเมืองล้านนา หรือการบรรเลงเคร่ืองดนตรีและ

การขับขานในล้านนา มีบทบาททั้งในการประกอบพิธีกรรม ประกอบการแสดง และประกอบใน

กิจกรรมสันทนาการ โดยภายในศูนย์จะเน้นการเผยแพร่ดุริยางคศิลป์ทางด้าน วงสะล้อ-ซึง วงปี่ชุม 

วงกลองชัยมงคล วงกลองบูชา และกลองสะบัดชัย เป็นหลัก 

  2.3 เคร่ืองดนตรีล้านนา คือ เครื่องดนตรีที่ประกอบข้ึนโดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เป็น

เครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุในธรรมชาติ เครื่องดนตรีล้านนามีครบทุกประเภทตามวิธีการ

ปฏิบัติที่ทําให้เกิดเสียงดนตรี คือครบทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองดีด สี ตีและเป่า ดังต่อไปนี้ 

   2.3.1 เคร่ืองดีด ได้แก่ ซึง เพ๊ียะ 

   2.3.2 เคร่ืองสี ได้แก่ สะล้อ 

   2.3.3 เคร่ืองตี ได้แก่ กลองชัยมงคล กลองบูชา กลองสะบัดชัย ฆ้อง ฉาบ 

   2.3.4 เคร่ืองเป่า ได้แก่ ป่ี แน ขลุ่ย 

  2.4 กลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง คือ เยาวชนเชียงใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (กลุ่ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางเป็นกลุ่มที่

ให้ความสําคัญกับเพ่ือนในกลุ่มมาก เริ่มสนใจทดลอง เรียนรู้บทบาทใหม่เพ่ือจะเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะของเพ่ือน ดังน้ันการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพ่ือสนองความต้องการของเด็กในด้านการเข้ากลุ่มละเรียนรู้พฤติกรรม

สังคม (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) 
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บทที ่2 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม 
 
ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 ที่มาและคุณคา่ความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 กลอง เป็นเครื่องดนตรีที่แพร่หลายตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเน่ืองจากมนุษย์ เป็นผู้ที่มี
จิตวิญญาณรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ จึงรู้จักคิดค้น และประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีขึ้น กลองมี
คุณสมบัติสําคัญ คือเสียงที่ดังก้องกังวาน และมีความไพเราะตามคุณลักษณะของวัสดุที่ทํา ประกอบ
กับลีลาการตีกลอง ที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ จึงทําให้แต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ รู้จักสร้างกลอง
เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวัน จนก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาด้านดุริยางคศิลป์ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับคติและพัฒนาการของกลอง ในแต่ละชาติ
พันธ์ุเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลองในวัฒนธรรมล้านนา ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง คือ กลอง
ชัยมงคล กลองบูชา และกลองสะบัดชัย ทั้งด้านคติความเช่ือและด้านรูปแบบ อันได้แก่ รูปลักษณ์
ศิลปะการตี ลีลาท่วงทํานอง ตลอดจนถึงบทบาทของกลองที่มีต่อสังคม 
 

 

    
 

ภาพที่ 1 ภาพวาดจิตรกรรม เร่ืองสุวรรณกักกฏชาดก (ซ้าย), ภาพกลองก้ามปู หรือกลองนันทเภรี 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 51, 154. 
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 พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) กล่าวว่า เน้ือหาของอณกสูตต์ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัย
ดอกเด่ือซึ่งกล่าวถึง การนําก้ามปู (คีมปู) มาทําเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิโดยระบุช่ือ กลองชัย
มังคละ แล้วกล่าวเปรียบเทียบการประดับตกแต่งกลองชัยมังคละใบนี้ได้รับแนวคิดจากพระไตรปิฎก 
กล่าวคือ การนําก้ามปูมาสร้างเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ ช่ือ กลองชัยมังคละ น้ี เป็นเน้ือหาที่
ได้รับแนวคิดมาจาก สุวรรณกักกฏชาดก แล้วมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเนื้อหา ให้เป็นเรื่องราวที่
สอดคล้องกับคติท้องถิ่นล้านนา กล่าวคือ ในสุวรรณกักกฏชาดกกล่าวถึง กลองที่ทําจากก้ามปู โดย
ระบุช่ือกลองที่ทําจากก้ามปูว่า กลองชัยมังคละ หรือกลองชัยมงคล ซึ่งมีบทบาทในล้านนาคือเป็น
อาณัติสัญญาณด้านราชการสงคราม การเมืองการปกครอง การเป็นอาณัติสัญญาณในกิจกรรมการ
สื่อสารในพิธีกรรม การบอกสัญญาณวันโกนวันพระ ตลอดถึงการสร้างความร่ืนเริงบันเทิงใจ เน่ืองจาก
ล้านนาในอดีต ยังไม่มีระบบการสื่อสาร และสิ่งให้ความบันเทิงที่ทันสมัย จึงอาศัยเสียงกลองเป็นสื่อใน
กิจกรรมดังกล่าว การที่กลองมีบทบาทต่อสังคม โดยเฉพาะการเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการ 
การเมืองการปกครอง ถือเป็นบทบาทสําคัญในยุคสมัยน้ัน เน่ืองจากผู้ปกครองและประชาชนจะ
สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางก็ต้องอาศัยอาณัติสัญญาณจากเสียงกลองเป็นสําคัญด้วยเหตุ
น้ีเองจึงมีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการตีกลอง เพ่ือแจ้งเหตุในชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เช่น การประโคมในทํานองชนะศึกเป็นอาณัติสัญญาณแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม ศึกสงคราม 
ทําให้ผู้คนเกิดความต่ืนตัว พร้อมรับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น การประโคมในทํานองกลองอุ่นเมือง
เป็นอาณัติสัญญาณเมื่อมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรูเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ทหาร และชาวเมือง หรือ
ประโคมกันอย่างครึกครื้นในงานบุญประเพณีทางพุทธศาสนาทําให้ผู้คนเกิดความคึกคักและปีติยินดีใน
งานบุญประเพณีน้ัน ๆ เป็นต้น (มงคล เสียงชารี, 2551) 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงบรรยากาศกลองชัยยะมงคลในอดีต 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 5. 
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 วิลาวัณย์ เศวตเศรนี (2555) ได้พบว่า กลองชัยมงคล มีรูปลักษณ์เป็นกลองชุดที่มีขนาด
ใหญ่ ประกอบด้วยกลองรูปถังทรงกลมขนาดใหญ่ ที่มีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างตํ่าประมาณ 
40-45 น้ิว ความยาวประมาณ 2.50 เมตร จํานวน 1 ใบ เรียกว่า แม่กลอง ต้ังอยู่ทางซ้ายมือของผู้ตี 
และกลองขนาดเล็ก รูปถังทรงกลมมีขนาดลดหลั่นกัน โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-13-11 น้ิว
จํานวน 3 ใบ เรียงซ้อนกันอยู่ ด้านขวามือของผู้ตี เรียกว่า ลูกตุ๊บ หรือ ลูกต๊อบ เวลาตีจะเกิดเสียง
ขัดกันตามขนาดของแม่กลองและลูกตุ๊บ ทําให้เกิดเสียงที่ไพเราะ ทั้งแม่กลองและลูกตุ๊บ ทําด้วยไม้เน้ือ
เเข็งแล้วหุ้มด้วยหนังสัตว์ ส่วนขอบด้านนอกจะมีการเจาะรูรอบ ๆ แล้วตอกสลัก ซึ่งทําด้วยไม้ไผ่หรือ
ไม้เน้ือแข็งที่เหลาให้พอเหมาะกับรูเรียกว่า แซว่กลอง เพ่ือตรึงหนังกับตัวไม้กลองให้แน่นตึง 
 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ฉบับวัดพระงาม เชียงใหม่ จารเมื่อ จ.ศ.1216 (พ.ศ.2379) และ 
ตํานานสิบห้าราชวงศ์ฉบับวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่ คัดลอกเมื่อ จ.ศ.1251 (พ.ศ.2432) ซึ่งเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ท้องถ่ินล้านนาที่มีเน้ือหาสอดคล้องกันและเป็นเอกสารโบราณที่ได้รับความ
เช่ือถือ ได้กล่าวอ้างอิงถึง กลองชัย ในบทบาทของการเป็นอาณัติสัญญาณในการศึกสงคราม โดย
กล่าวถึงเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านนาตอนท่ีเจ้าขุน
ครามซึ่งเป็นราชโอรสออกรบกับพระยาเปิก ซึ่งในคร้ังน้ันขุนครามได้ให้เจ้าเมืองฝาง ซึ่งต้ังทัพอยู่ที่เชิง
ดอยคํา เข้าโจมตีกองทัพของพระยาเปิก ในเวลาตอนใกล้สว่าง เมื่อเจ้าเมืองฝางตีได้สําเร็จแล้วเจ้าขุน
ครามจึงรีบยกทัพเข้าสู่เวียงกุมกามโดยทันที ทําให้เหล่าทหารของพระญาเปิก ซึ่งได้ยินเสียงการ
ประโคมกลองชัย เป่าหวูด และตีฆ้องอันเป็นอาณัติสัญญาณในการรบ จากฝ่ายกองทัพของเจ้าขุน
ครามจึงรีบว่ิงไปแจ้งข่าวสาร ให้พระยาเปิกทราบ ถึงการที่เจ้าขุนครามยกทัพเข้าประชิดพระญาเปิกใน
ครั้งน้ี 
 อีกตอนหนึ่ง ในผูกเดียวกัน ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ที่เจ้าขุนครามวางกลยุทธ์ (แต่งกลศึก) 
เพื่อต่อสู้กับพระญาเปิก โดยให้ขุนเมืองเชียงของทําหน้าที่แยกออกไปเป็นปีกขวา ให้ขุนเมืองเชริง
แยกออกไปทําหน้าที่เป็นปีกซ้าย แล้วให้หมู่ริพลซุ่มกําลังไว้ ในลักษณะคล้ายกับปีกกา แล้วให้ขุนเมือง
ฝางต้อนทัพเข้ามา โดยเจ้าขุนครามจะเป็นผู้ขี่ช้าง และนําริพลส่วนหน่ึงเข้าจู่โจมพระญาเปิก เมื่อวาง
กลยุทธ์เช่นน้ีแล้ว ก็ให้ตีฆ้องและตีกลองชัย เพ่ือเป็นอาณัติสัญญาณแก่กันและกัน ในการเข้าจู่โจม
พระญาเปิก 
 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ผูกที่ ๓ ยังกล่าวอ้างอิงถึงกลองชัยในบทบาทที่เป็นเคร่ืองดนตรี 
สําหรับประโคม เมื่อมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรูเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ทหาร และชาวเมือง โดยเรียกว่า 
“กลองอุ่นเมือง”ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเน่ือง มาจากการที่เจ้าขุนครามทําศึกกับพระญาเปิกแล้วมีชัย
ชนะ พร้อมกับยึดเมืองนครเขลางค์ไว้ได้ จึงให้ตีกลองอุ่นเมืองและเล้ียงสังสรรค์เพ่ือแสดงความปีติ
ยินดี ๓ วัน ๓ คืน พร้อมกับให้รางวัลแก่เหล่าทหาร เพ่ือให้เกิดขวัญกําลังใจ 
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 จากน้ันพระญาคราม (เจ้าขุนคราม) ได้แต่งต้ังให้เสนาคนหน่ึงช่ือว่า สัตตรูไชยเสนา 
ปกครองเมืองนครเขลางค์แทน ส่วนพระองค์ก็เดินทางกลับมาเชียงใหม่ เมื่อพระญามังราย ซึ่งทราบ
ข่าวการมีชัยชนะในศึกครั้งน้ีของพระญาครามแล้ว ทรงมีความปีติยินดีเป็นอย่างย่ิง จึงแต่งต้ังให้เป็น
อุปราชช่ือ พระญาไชยสงคราม และให้ตีกลองอุ่นเมืองให้ดังก้องทั่วทั้งเวียงเชียงใหม่ และเวียงกุมกาม 
๗ วัน ๗ คืน พร้อมกับให้สิ่งของต่าง ๆ เป็นรางวัลตอบแทน ซึ่งรางวัลที่มอบให้น้ัน มีกลองชัยพร้อมกับ
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนรวมอยู่ด้วย 
 จากเน้ือหาที่กล่าวถึงบทบาทของกลองในเอกสารล้านนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นอกจาก
กลองชัยจะมีบทบาทในการเป็นเคร่ืองบอกอาณัติสัญญาณในการรบแล้ว ยังมีบทบาทเป็นกลองอุ่น
เมืองอีกด้วย พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ให้ความหมายคําว่า “กลองอุ่นเมือง” 
หมายถึง กลองสมโภชเมือง ส่วนพจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคําที่ปรากฏในใบลานให้ความหมาย 
“กลองอุ่นเมือง” ว่า น. กลองที่ตีเป็นสัญญาณแจ้งให้ชาวเมืองทราบว่า สงครามยุติแล้ว หรือเป็นการตี
ฉลองหลังจากชนะสงคราม คําว่า “อุ่น” หมายถึง อบอุ่น ตรงข้ามกับคําว่า “เย็น”หมายถึง ความ
เยือกเย็น หรือความน่ากลัว  สําหรับบ้านเมืองเมื่อเกิดศึกสงคราม บ้านเมืองไม่สงบ เรียกภาวะน้ันว่า 
“ข้ําเขือกเยือกไหว” หรือ “ข้ําเขือกเยือกลุก” เมื่อเสร็จสงครามแล้ว จึงตีกลองเป็นสัญญาณว่า
บ้านเมืองอบอุ่นเป็นปกติแล้ว จึงเรียกกลองน้ันว่า “กลองอุ่นเมือง” จากเน้ือหาของตํานานพ้ืนเมือง
เชียงใหม่ และตํานานสิบห้าราชวงศ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กลองชัย เป็นกลองที่มีอยู่จริงใน
ราชอาณาจักรล้านนามานานแล้ว โดยอยู่คู่กับกษัตริย์ และกองทัพสําหรับใช้เป็นเครื่องบอกอาณัติ
สัญญาณในราชการบ้านเมือง และเป็นเคร่ืองดนตรีที่ให้ความบันเทิงใจเป็นสําคัญ 
 การตีกลองชัยยะมงคลจะมีท่วงทํานองหรือจังหวะการตีประกอบด้วยทํานองหลัก ดังน้ี 
 1. ทํานองปูชาธรรม เรียกอีกอย่างว่า ทํานองแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ใช้ตีในงาน
บุญทางพุทธศาสนา เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เช่น งานยกฉัตร งานยกช่อฟ้า งานอบรมสมโภช
พระพุทธรูป งานฝังลูกนิมิต เป็นต้น เน่ืองจากเป็นงานบุญสําคัญทางพุทธศาสนา กลุ่มผู้ตีกลองทํานอง
ปูชาธรรมจะนุ่งขาวห่มขาว ไหว้พระ สมาทานศีล ทําจิตใจบริสุทธ์ิให้เป็นสมาธิ พร้อมกับสํารวมตนอยู่
ในศีลธรรมคุณงามความดีทั้งปวง 
 2. ทํานองฝนแสนห่า ใช้ตีในงานประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนา และในคราวที่บ้านเมือง
ประสบภัยแห้งแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้าน ให้มี
จิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับภัยของธรรมชาติ เช่น งานเทศนาธรรมปลาช่อน งานแห่พระพุทธ
สิหิงค์ งานบูชาเสาอินทขีล เป็นต้น เรียกทั้งสองทํานองแรกว่า กลองฝนแสนห่า หรือกลองบูชา 
 3. ทํานองที่ใช้ตีเพ่ือเป็นเครื่องบอกอาณัติสัญญาณในการศึกสงคราม เรียกอีกอย่างว่า 
ทํานองสะบัดชัย คําว่า สะบัดชัย ควรจะมาจากภาษาบาลีว่า สปตฺต แปลว่า ข้าศึก คู่แข่ง คู่วิวาท และ
ชย แปลว่า ความชนะ หรือการมีชัย เมื่อนําทั้ง 2 ศัพท์มาสนธิกันสําเร็จเป็น “สปตฺตชย” คร้ันต่อมา
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แผลงเป็น “สะปัตต์ชัย” และ “สะบัตต์ชัย”จนสุดท้ายกลายเป็น “สะบัดชัย” หรือ “สะบัดไชย” ตาม
ลักษณะการออกเสียงของชาวล้านนา โดยทํานองสะบัดชัยจะประกอบด้วย 2 ทํานอง คือ 
  3.1 ทํานองเพลงออกศึก ใช้ตีเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่เหล่าทหารหาญ ให้มีจิตใจกล้า
หาญฮึกเหิม ในการต่อสู้กับข้าศึก ตลอดทั้งเป็นอาณัติสัญญาณในการสู้รบรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เคลื่อนทัพ การถอยทัพทิศทางที่ข้าศึกเดินทัพเข้ามา เป็นต้น 
  3.2 ทํานองเพลงชนะศึก ใช้ตีเมื่อมีชัยชนะต่อข้าศึกสงครามแล้วเพ่ือเป็นอาณัติ
สัญญาณให้ทราบว่า มีชัยชนะต่อข้าศึกและสงครามได้ยุติลง บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เสียง
กลองทํานองชนะศึก สามารถสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เหล่าทหารให้มีความกล้าหาญฮึกเหิมมากย่ิงขึ้น
อีกท้ังยังเป็นการข่มขวัญข้าศึกศัตรู ให้เกิดความเกรงขามอีกด้วยนอกจากน้ัน ยังใช้ตีเพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองชัยชนะ และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองอีกด้วย 
 พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) พบว่า หลายท่านเข้าใจว่า สะบัด หมายถึง การตี เมื่อ
นํามาผสมกับคําว่า ชัย กลายเป็น สะบัดชัย หมายถึง กลองที่ใช้ตีเพ่ือให้มีชัยชนะซึ่งการอธิบายท่ีมา
ของรากศัพท์ เช่นน้ี ยังไม่อาจสอดคล้องกับความเป็นจริงได้ เพราะภาษาถ่ินล้านนาไม่ปรากฏการใช้
คําว่า “สะบัด” ในความหมายว่า การตี อีกทั้งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒: ๑๑๕๒) 
ได้ให้ความหมายของคําว่า สะบัด หมายถึง เคลื่อนไหว หรือทําให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างเร็วและแรง 
เพ่ือให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไป ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึง การตี เช่นกัน หากแต่เป็นการสลัดเพ่ือให้สิ่งที่ติดอยู่หลุด
ออกไป นอกจากน้ัน ปัญญาพลชาดกในปัญญาสชาดก ฉบับล้านนา ยังปรากฏคําว่า สะบัดชัย ใน
ความหมายว่า การมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรูโดยเน้ือหาตอนท้ายของปัญญาพลชาดก ได้กล่าวถึงบรรดา
เสนาอํามาตย์ได้อภิเษกพระโพธิสัตว์ขึ้นเป็นกษัตริย์ ด้วยการรดนํ้าจากสังข์ทักขิณวัฏฏ์แล้วกล่าว
โวหารสิหโยคและสะบัดชัยในการประกอบพิธีด้วย อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณ ซึ่งคําว่า 
สะบัดชัย ในที่น้ีไม่ได้หมายถึงการตี แต่หมายถึงการมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรู 
 ธัชชัย เสียงชารี (2555) กล่าวว่า ปัจจุบันไม่มีศึกสงคราม จึงนํากลองชัยมงคลไปถวายวัด
เป็นพุทธบูชา เรียกว่า  กลองบูชา โดยรูปลักษณ์ของกลองบูชามีลักษณะคล้ายกับกลองชัยมงคล 
ต่างกันเพียงตําแหน่งของลูกตุบคือกลองชัยมงคลจะอยู่ขวามือ แต่กลองบูชาจะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือ
ของผู้ตีทั้งสามใบ เพ่ือแสดงถึงจุดประสงค์ที่ตรงข้ามกับการปกครอง ศึกสงคราม แต่มุ่งเน้นด้านการ
ศาสนาเพียงอย่างเดียว ตามความเช่ือของชาวล้านนาที่ว่าเสียงกลองจะดังไปถึงช้ันฟ้า เพ่ือให้บรรดา
เทพเทวดาทั้งหลายเป็นสักขีพยานในการทําบุญทุก ๆ ครั้ง ดังน้ันกลองบูชาจึงมีการต้ังไว้ในหอกลอง
ของวัดและมีจังหวะการตีเพียงสองทํานอง คือ ทํานองปูชาธรรม และทํานองฝนแสนห่า  
 ในขณะที่ จันทร์ แก้งจีโน (2545) และพระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน
การตีกลองชัยมงคลได้มีการพัฒนาให้เป็นในรูปแบบการแสดงโดยใช้ช่ือว่ากลองสะบัดชัย ซึ่งมาจากช่ือ
ทํานองการตีกลองชัยมงคลในทํานองออกศึกและทํานองชนะศึก ด้วยการมุ่งแสดงให้เห็นถึงลีลาในการ
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ตีกลอง และลีลาในการร่ายรําที่มีลักษณะโลดโผนเร้าใจ คือ มีการใส่ลีลาการต่อสู้หรือเรียกว่าการฟ้อน
เจิง เข้าไปในการตี อีกทั้งผู้แสดงยังสามารถประยุกต์การใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หมัด 
เท้า เข่า ศอก และศีรษะ ให้เข้ากับจังหวะของฉาบและฆ้องอย่างสนุกสนาน ทําให้ดูต่ืนเต้นเร้าใจ จน
เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในการใช้ตีเพ่ือแสดงวัฒนธรรมในโอกาสสําคัญต่าง ๆ โดยลักษณะของ
กลองมาจากแม่กลองของกลองชัยมงคล ขนาดหน้ากว้าง 30-35 น้ิว ลดความยาวเหลือประมาณ 15 
น้ิว หุ้มผ้าด้วยสีสดใสและประดับข้างกลองด้วยไม้แกะสลักรูปพญานาค แล้วจึงใส่คานหามเพ่ือให้ง่าย
ในการเคลื่อนย้าย และสามารถร่วมในขบวนแห่ในงานเทศกาลต่าง ๆ ได้   
 ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 ดิษฐ์ พิยารมย์ (2553) ได้พบว่า จากคติการสร้างกลองชัยมงคล หรือกลองชัย ซึ่งได้รับคติ
มาจากสุวรรณกักกฎชาดก ถือว่าเป็นของสูงและศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน การสร้างกลองชัยมงคลของชาว
ล้านนาในอดีต จึงมีความพิถีพิถันเป็นอย่างย่ิงโดยจะสร้างให้ถูกต้องตามพิธีกรรม และสอดคล้องกับ
คติความเช่ือของชาวล้านนา เพราะถือว่า เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ินํามาซึ่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคล
แก่บ้านเมือง เอกสารใบลานจารด้วยอักษรล้านนาเรื่องลักขณะกลองหลวงของวัดป่าตาล ตําบลบวก
ค้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตําราการสร้างกลองในวัฒนธรรมล้านนาอีกตําราหนึ่ง 
จารโดยพระสงฆ์วัดป่าตาล 6 รูป ๆ ละ 1 ใบ เมื่อ จ.ศ. 1285 ตรงกับ พ.ศ. 2466 กล่าวถึงการสร้าง
กลองชัย ซึ่งประกอบด้วยพิธีกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ในเบื้องตน ส่วนตอนสุดท้ายของตํารา ยัง
กล่าวถึงพิธีการนํากลองเข้าประดิษฐานที่วัดด้วย ซึ่งต่อมา กลองชัยก็พัฒนาการเป็นกลองบูชาดัง
ปรากฏตามวัดต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
 ทั้ง พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) และ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี (2555) ได้กล่าวถึงวิธีการ
สร้างกลองชัย โดยเร่ิมจากการหาฤกษ์งามยามดี (มื้อจันวันดี) และการคัดไม้ที่นํามาสร้างให้ถูกต้อง
ตามตําราซึ่งกําหนดให้ใช้ไม้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม เพ่ือความเป็นสิริมงคลและความคงทนของกลอง 
โดยไม้ที่นิยมนํามาสร้าง ประกอบด้วย ไม้ประดู่ ไม้ยม ไม้ซ้อ ไม้เด่ือ ไม้ลมแล้ง ไม้สัก ไม้อ้อยช้าง ไม้
เด่ือป้อง ไม้ตีนเป็ด ไม้ขนุน เป็นต้น เมื่อเจอต้นไม้ตามท่ีต้องการแล้ว ก่อนจะตัดต้นไม้ ช่างจะประกอบ
พิธีบอกกล่าว และขออนุญาตตัดต้นไม้ จากเจ้าป่าเจ้าเขา เหล่าเทพยดาและแม่นางธรณีเสียก่อน เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และกลองที่จะสร้าง เมื่อเสกคาถาแล้วก็หันหน้าไปทางทิศอาคเนย์ (ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้) ทําการตัดไม้ เมื่อไม้ล้มลงแล้วให้ทําเคร่ืองหมายบริเวณส่วนที่ติดดินน้ัน เป็นส่วน
โคนต้น ถัดมาทางด้านปลายให้เป็นส่วนหู แล้วให้ตัดโคนไม้ออกพอประมาณ จากน้ันจึงตัดเป็นท่อน ๆ 
ให้ได้ 5 ท่อน สําหรับนําไปสร้างกลอง โดยแต่ละท่อนจะมีลักษณะที่เป็นมงคลตรงตามในตําราการ
สร้างกลองเมื่อได้ไม้ตามต้องการแล้ว ช่างจะทําพิธีฟายครูก่อน เพ่ือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้รับรู้
และขอพรให้ประสบผลสําเร็จในการสร้างกลองจากน้ันจึงลงมือถากและเจาะไม้ให้ได้ขนาดตามโฉลก 
(โสลก) ที่เป็นมงคล 
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ภาพที่ 3 แสดงขันต้ังพร้อมด้วยลูกนํ้าเต้า สําหรับบรรจุเป็นหัวใจกลอง 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 204. 
 
 เมื่อปรับแต่งท่อนไม้จนสําเร็จเป็นไหกลองตามขนาดที่ต้องการแล้วก่อนที่ช่างจะหุ้มหนังก็
จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลอง ซึ่งเป็นสิ่งมงคลที่บรรจุไว้ข้างในกลอง อันประกอบด้วยพระคาถา 
ยันต์ วัตถุมงคล และรัตนชาติ บางแห่งนิยมบรรจุดาบสรีกัญชัยด้วย ซึ่งเช่ือว่า อํานาจของสิ่งที่เป็น
มงคลดังกล่าวน้ี จะทําให้กลองมีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ เมื่อตีกลองคร้ังใดย่อมนําชัยชนะและความเป็น
สิริมงคล ให้บังเกิดข้ึนแก่บ้านเมือง สามารถป้องกันคุณไสย และสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ ก่อให้เกิดเสียงอัน
ไพเราะ เป็น ที่ช่ืนชอบของเหล่าเทพยดา มนุษย์ และสมณชีพราหมณ์ทั้งหลายโดยหัวใจกลองนั้น ทํา
จากผลนํ้าเต้า หรือผลมะตูมขนาดพอเหมาะที่ควักเน้ือเย่ือข้างในทิ้ง แล้วตากให้แห้งสนิท ซึ่งอาจจะ
ทาสีทอง หรือติดทองคําเปลวด้วยก็ได้ แล้วจารอักขระคาถาและยันต์รอบ ๆ ผิวด้านนอกหรืออาจจะ
จารลงแผ่นโลหะและใบลาน แล้วม้วนให้แน่น นําไปบรรจุไว้ข้างในผลนํ้าเต้า หรือผลมะตูมน้ัน พร้อม
กับบรรจุวัตถุมงคล และสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ ไว้ข้างใน เช่น ทับทิม ทองคํา เป็นต้น จากน้ันนําไปปลุกเสก
สําทับอีกที แล้วนําไปแขวนไว้ ตรงก่ึงกลางของไหกลองด้านใน (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, 2553) 
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ภาพที่ 4 แสดงการข้ึนขันต้ัง เพ่ือบรรจุหัวใจกลอง 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 205. 

 
 สอดคล้องกับที่ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2553) ได้พบว่า พิธีบรรจุหัวใจกลอง ให้เตรียมเคร่ือง
บูชา เรียกอีกอย่างว่า ขันต้ัง ประกอบด้วย เบ้ีย 1,300 หมาก 1,300 ผ้าขาว ผ้าแดง เงิน 100 ดอกไม้ 
4 ดอก เทียน 5 คู่ ต้ังหอเทวดาทั้ง 4 ทิศ แล้วกล่าวคําบูชาครู เพ่ือบอกกล่าวครูบาอาจารย์และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิให้รับรู้ พร้อมกับขอพรให้กลองมีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ เมื่อตีครั้งใดขอให้นํามาซึ่งความชนะ 
และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 5  แสดงยันต์สําหรับเขียนลงแผ่นหนังหน้ากลอง 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 208. 
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 คาถาและยันต์ที่ใช้สําหรับจารเป็นหัวใจกลอง หรือจารลงแผ่นโลหะและใบลาน เป็นยันต์
ที่ประกอบด้วย ยันต์สุกิตติมา (ยันต์หนูกินนมแมว) ยันต์นวภา (บท ลาภะ ปิยะ วุฒิ ธนะ) คาถานกคุ่ม 
(กันไฟ) คาถาไก่แก้วกุกลูก และคาถาจินดามณีคําอธิบายประกอบการใช้ยันต์ (คําส่อ) ท่านกล่าวว่า 
ยันต์ชนิดน้ีสืบมาจากครูบาสิทธิ วัดสต๋อย สามารถเขียนใส่หน้ากลองก็ได้ เขียนใส่ถุงย่าม (ถุงเป้ง) ก็ได้ 
มีพุทธคุณ ด้านอยู่เย็นเป็นสุข ป้องกันภัยอันตรายค้าขายคล่อง และเมตตามหานิยม วิธีลงยันต์ ท่าน
กล่าวว่า ให้จัดเตรียมเครื่องบูชา (ขันต้ัง) ประกอบด้วย กรวย (สวย) ดอกไม้ 4 กรวย กรวยพลู 4 
กรวย เทียนนํ้าหนัก 1 บาท1 คู่ เทียนนํ้าหนัก 1 เฟ้ือง 1 คู่ ผ้าขาว ผ้าแดง ข้าวเปลือก 1 กระทง 
(ควัก)ข้าวสาร 1 กระทง กล้วย 1 หวี มะพร้าว 1 ลูก เงิน 5 บาท พร้อมกับนําเอาน้ํามะพร้าวเป็นนํ้า
ฟายครู (สมหมาย เปรมจิตต์, 2540) 
 หลังจากประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลองเรียบร้อยแล้ว ช่างจะหาวันที่เป็นมงคลสําหรับหุ้ม
กลองต่อไป เอกสารใบลานของวัดป่าตาลกล่าวถึงวันและเดือนที่ควรหุ้มกลองว่า ควรหุ้มกลองในเดือน
ย่ี เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 และเดือน 12 และควรหาวันให้ตรงกับวันใค้ และวันเม็ดจึงจะดี เพราะจะ
ทําให้มีโชคลาภ และมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรู แต่ให้เว้นการหุ้มกลองในเดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 
9 เดือน 10 และ เดือน 11 นอกจากน้ัน ตํารายังกล่าวอีกว่า เมื่อจะหุ้มกลอง ทั้งกลองสร้างใหม่หรือ
กลองเก่าที่ต้องการซ่อมแซม ให้หุ้มนอกวัดอย่างเดียวอย่าได้หุ้มในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด เพราะจะ
เป็นอัปมงคลแก่วัดและหมู่บ้าน การหุ้มกลองของชาวล้านนาในอดีต หากจะร้อยหนังกับไหกลองให้
แน่นตึง นิยมใช้ 2 วิธี ได้แก่ การใช้เชือกหนังร้อยแล้วชักให้แน่นตึง และการใส่แซว่หรือสลักไม้ยึดให้
แน่นตึง ซึ่งในกรณีที่ใส่แซว่น้ัน ช่างจะคํานวณจํานวนแซว่กับขนาดกลองก่อน โดยกําหนดให้ได้จํานวน
คู่ แล้วนับจํานวนแซว่ให้ได้โฉลกที่เป็นมงคลเอกสารใบลานวัดป่าตาล กล่าวถึงการหาโฉลกแซว่กลอง
ว่า ให้นับจํานวนแซว่ทั้งหมดก่อน ได้เท่าไหร่ ให้เอา 2 หาร ตัดเศษออก แล้วเอาผลลัพธ์น้ันมาหาร
ด้วย 8 ได้เท่าไหร่ ให้ทํานายตามโฉลก 
 จารุภัทร วิมุตเศรษฐ์ (2550) ได้พบว่า การนํากลองชัย เข้ามาประดิษฐานภายในวัด ซึ่ง
ถือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ และเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมของชุมชนเมื่อมีการสร้าง
กลอง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองดนตรีสําหรับประโคมในงานบุญประเพณีทางพุทธศาสนา และเป็นเคร่ืองบอก
อาณัติสัญญาณในของชุมชนกลองใบนี้ จึงถือเป็นสมบัติร่วมกันของคนในชุมชน เรียกว่า ของหน้าหมู่ 
ดังน้ัน การนํากลองเข้ามาประดิษฐานภายในวัด จึงประกอบด้วยพิธีกรรมอัญเชิญกลองเข้าวัด ซึ่งมี
การถาม-ตอบด้วยโวหาร ระหว่างผู้ที่อยู่รักษาวัดกับผู้ที่นํากลองเข้ามาสู่วัด เรียกอีกอย่างว่า การทัก
กลอง เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่วัดและบ้านเมือง โดยมีพระสงฆ์และคณะศรัทธาประชาชน
มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง 
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ภาพที่ 6  แสดงพิธีนํากลองชัยมงคล เข้าประดิษฐานภายในวัด 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 214. 
 
 พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) กล่าวว่า การจะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคล
ได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ันจําเป็นต้องทําพิธีไหว้ครูหรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีขึ้นขันไหว้ครู เพ่ือฝากตัวเป็น
ศิษย์ศึกษาเล่าเรียนการตีกลองชัยมงคลน้ัน ถือเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิและสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่จะศึกษา
เล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคลได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ัน จะต้องทําพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์กับ
ครูบาอาจารย์หรือ “พ่อครู” เสียก่อน ศิลปวิทยาล้านนาทุกแขนงย่อมมีครูเป็นผู้คิดค้นสืบทอดและ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน จนไม่อาจสืบค้นได้ว่าใครเป็นผู้คิดค้นคนแรก ใครเป็นผู้สืบทอด
บ้าง ดังน้ัน ครู จึงประกอบด้วย “ครูเค้า ครูเถ้า ครูปลาย ครูตาย และครูยัง” โดยแยกอธิบายได้ดังน้ี 
 1. ครูเค้า (ครูเก๊า) ครูคนแรกหรือรุ่นแรกที่คิดค้นสร้างสรรค์ศิลปวิทยาขึ้นมาแล้วเผยแพร่
สู่อนุชน 
 2. ครูเถ้า ครูที่เป็นที่พ่ึงพาของครูรุ่นปัจจุบัน ในการให้คําแนะนําเก่ียวกับองค์ความรู้ใน
ศิลปวิทยาแขนงนั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้ “ครูปลาย” หรือ “ครูปัจจุบัน” มีจิตสํานึกและมีความระมัดระวัง
ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ด้ังเดิมเอาไว้ เพราะย่อมเกรงต่อบารมี ของครูเถ้าที่ยังคอย
ดูแลและคอยช้ีถูกช้ีผิดอยู่ 
 3. ครูปลาย ครูคนปัจจุบันหรือรุ่นปัจจุบันที่รับการถ่ายทอดศิลปวิทยาจากครูในอดีตแล้ว
ถ่ายทอดให้แก่อนุชนในปัจจุบัน 
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 4. ครูตาย ครูผู้ถ่ายทอดศิลปวิทยาที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วเช่ือว่าวิญญาณศักด์ิของท่าน
จะยังคงสถิตอยู่ในขันครู หรือพานข้าวตอกดอกไม้ที่ใช้ไหว้ครู และคอยปกป้องศิษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
และประสบผลสําเร็จในการศึกษาศิลปวิทยา 
 5. ครูยัง ครูที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ 
 บรรดาครูเหล่าน้ี ถือเป็นครูต้นแบบที่สมบูรณ์ บรรดาศิษย์จะเคารพนับถือและยึดถือเป็น
แบบอย่าง เมื่อทําพิธีไหว้ครูแล้วบรรดาศิษย์จะเรียกครูว่า “พ่อครู” หรือ “แม่ครู” เน่ืองจากพ่อครูแม่
ครูแต่ละคน ต่างก็ประกอบด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมตามแนวทางของแต่ละคน และมุ่งสั่งสอนศิษย์ทั้ง
ศิลปวิทยาและปลูกฝังจิตวิญญาณตามคติทางพุทธศาสนาและคติท้องถิ่น ศิษย์จึงมีความเคารพศรัทธา
ต่อพ่อครูแม่ครูประดุจด่ังบิดามารดาของตน มักจะแสดงความกตัญญูต่อครูด้วยการต้ังใจศึกษาเล่า
เรียนดํารงตนให้เหมาะสม ช่วยการงานตามโอกาสต่าง ๆ ตลอดถึงการจัดพิธีรดนํ้าดําหัวและพิธีไหว้ครู
ประจําปีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งพ่อครูปัจจุบันยังได้ยึดถือประเพณีการไหว้ครูจากโบราณาจารย์ซึ่งกําหนดให้
ศิษย์ผู้ที่จะขอศึกษาศิลปะการตีกลองชัยมงคลจากพ่อครู จะต้องนําเคร่ืองสักการะประกอบด้วย 
ดอกบัว ๙ ดอก หรือดอกไม้สีขาว ธูป (เทียนแส้) ๙ ดอก เทียนไข (เทียนสีขาว) ๕ เล่ม ใส่กรวย (สวย) 
หรือพาน พร้อมด้วยนํ้าส้มป่อยนําไปขอบูชาครูและฝากตัวเป็นศิษย์กับพ่อครูในวันพฤหัสบดีเท่าน้ัน 
เพราะถือว่า วันน้ีเป็นวันครูและเป็นวันสิริมงคล คัมภีร์มัสยาและภควตาปุราณะซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณ
อินเดียกล่าวว่า พระพฤหัสบดีเป็นเทพฤษีที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีความเสียสละเป็นเลิศ 
ได้รับการยกย่องให้เป็นครูหรืออาจารย์ของเหล่าเทพเจ้า เทวดาและสรรพวิทยาทั้งหลาย นอกจากน้ัน
ยังมีบทบาทเป็นผู้เช่ือมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า เป็นผู้นําเอาความดีของมนุษย์ไปป่าว
ประกาศให้เป็นที่ปรากฏในสวรรค์ และยังคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นจากความช่ัวร้ายด้วย 
 จากการที่กลองชัยมงคล ได้รับแนวคิดมาจากคติทางพุทธศาสนาผสมผสานกับคติแบบ
พราหมณ์ และคติท้องถิ่น จึงมีคติความเช่ือว่าเป็นกลองศักดิสิทธ์ิ และเป็นของสูง การปฏิบัติต่อกลอง
ชัยมงคลจึงมีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติดังนี้ (ดิษฐ์ พิยารมย์, 2553) 
 1. กลองชัยมงคล ถือว่า เป็นของสูง เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ิ เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ 
และถือเป็นเทพองค์หน่ึงช่ือว่า ดุริยางคเทพผู้ที่จะตีกลองชัยมงคลจะต้องมีความเคารพ ทุกครั้งทั้งก่อน
และหลังตีกลองจะต้องยกมือไหว้กลองทุกคร้ัง พร้อมต้ังจิตให้เป็นสมาธิน้อมรําลึกถึงคุณของพระ
รัตนตรัย คุณของครูบาอาจารย์ และคุณของบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม และ
ศิลปวิทยาให้ 
 2. การสร้างกลองชัยมงคล ประกอบด้วยพิธีกรรมสําคัญ ต้ังแต่กระบวนการหาไม้เน้ือแข็ง
มาสร้างกลองจนแล้วเสร็จ ช่างกลองจะทําพิธีขอไม้ออกจากป่า การข้ึนขันครูสร้างกลอง การบรรจุ
เคร่ืองรางของขลังและการลงอักขระคาถาหัวใจกํากับกลอง ดังน้ัน กลองชัยมงคล จึงห้ามขึ้นข่ี เหยียบ
ยํ่า และห้ามไม่ให้ใช้อวัยวะเบ้ืองตํ่า เช่น เข่า ขา เท้า เป็นต้นสัมผัสหรือตีกลอง 
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 3. อุปกรณ์การประสมวงการตีกลองชัยมงคลได้แก่ ฆ้อง ค้อนตีฆ้อง ฉาบ ไม้ตีกลอง และ
ไม้แจ่ม เช่ือว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของครูบาอาจารย์สถิตอยู่ จึงห้ามไม่ให้เดินข้ามเหยียบยํ่าไป
มา ต้องเก็บรักษาไว้ในที่สมควร หากใครทําหลุดมือตกลงสู่พ้ืนดิน ต้องยกมือขึ้นไหว้เพ่ือขอขมาและ
แสดงความเคารพ (สน่ัน ธรรมธิ, 2550) 
 4. อุปกรณ์การประสมวงการตีกลองชัยมงคลทุกชนิด ห้ามสมาชิกในคณะกลองนํามาทุบ
ตีกัน หรือทําร้ายร่างกายกัน ไม่ว่าจะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม เช่ือว่าหากทําเช่นน้ัน จะทําให้คณะ
กลองน้ัน ๆ เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีกัน ถ้าหากเป็นบุคคลนอกคณะกลองนํามาเล่นหรือ
แสดงกิริยาไม่เคารพ ก็จะทําให้เกิดความเป็นอัปมงคลแก่ตนเองได้เช่นกัน 
 5. สัตว์ที่ถูกนําหนังมาหุ้มกลองชัยมงคลน้ัน เช่ือว่า ดวงวิญญาณจะไปจุติเป็นเทพสถิตอยู่
ในสรวงสวรรค์ ดังน้ัน เมื่อมีการตีกลองชัยมงคลในงานบุญทางพุทธศาสนา ผู้ตีกลองจะต้ังจิตอธิษฐาน
อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้เทพองค์น้ันด้วย ส่วนผู้ตีฉาบ เมื่อแสดงลีลาตีฉาบลงสู่พ้ืนธรณีก็จะต้ังจิต
อธิษฐานถึงแม่นางธรณีขอให้ช่วยนําบุญกุศลที่ได้รับจากการตีกลองในวันน้ีไปบอกกล่าวให้เทพองค์น้ัน
ได้รับรู้และร่วมอนุโมทนา (วิลาวัณย์ เศวตเศรนี, 2555) 
 6. เสียงกลองชัยมงคล ถือเป็นเสียงที่ศักด์ิสิทธ์ิและมีพลานุภาพสามารถส่งเสียงดังไปถึง
ภพภูมิต่าง ๆ เบ้ืองบนดังไปถึงพรหมโลก เบ้ืองล่างดังไปถึงนาคภพ ดังน้ันในงานบุญประเพณีทางพุทธ
ศาสนาจึงมักจะตีกลองชัยมงคล เพ่ือส่งสัทสัญญาณบอกกล่าวข่าวสารงานบุญกุศลไปถึงเหล่าสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิในภพภูมิต่าง ๆ ให้รับรู้และร่วมอนุโมทนาด้วย (พระนคร ปญฺญาวชิโร, 2555) 
 

 

    
 
ภาพที่ 7 แสดงกลุ่มเยาวชนกําลังประกอบพิธีขึ้นขันไหว้ครู เพ่ือขอสืบทอดศิลปะการตีกลองชัยมงคล 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555), 199. 
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 7. การนําเสนอศิลปะการตีกลองชัยมงคลแต่ละครั้ง คณะกลองจะต้องทําพิธีไหว้ครูพร้อม
กับรดน้ําส้มป่อยก่อน เพ่ือน้อมรําลึกและขอพรจากครูบาอาจารย์ก่อน เช่ือว่าวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของครู
บาอาจารย์จะสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญหรือความเป็นสิริมงคลในตัวศิษย์เรียกว่า สถิตอยู่ในกระหม่อมจอม
ขวัญคอยปกป้องคุ้มครองและขจัดปัดเป่าสิ่งอันเป็นอัปมงคลท่ีจะบังเกิดข้ึนให้แก่ศิษย์ได้ อีกทั้งยังเป็น
การป้องกันการกลั่นแกล้งด้วยคาถาอาคมจากฝ่ายตรงกันข้ามได้ด้วย (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, 2553) 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงตะกรุดหนังกลอง 
ที่มา: ตะกรุดหนังกลอง, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 0www.siambig.com 
 
 8. ถ้าหากตีกลองในงานบุญประเพณีทางพุทธศาสนา หากหนังกลองฉีกขาด สามารถนํา
แผ่นหนัง มาลงอักขระคาถา สําหรับบูชาได้เช่ือว่า จะทําให้มีฤทธานุภาพ สมด่ังใจปรารถนา ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับคุณของพระคาถา และยันต์น้ัน ๆ เช่น ยันต์หนีบ (เมตตา มหานิยม) ยันต์กล่าสะท้อน (กัน
คุณไสย และภยันตราย) เป็นต้น (สมหมาย เปรมจิตต์, 2540) 
 ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) กล่าวว่า การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับกลองชัย หรือ กลอง
ชัยมงคล (กลองชัยมังคละ) ไม่ได้จํากัดอยู่แต่ในเอกสารเท่าน้ัน หากแต่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ใน
ชุมชน ทั้งปราชญ์ผู้ชํานาญ อนุชนที่รับการสืบทอดกิจกรรมการนําเสนอศิลปะการตีกลองชัยมงคลตาม
สถานที่และโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนถึงช่างหรือสล่าสร้างกลอง ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความ
เคลื่อนไหว สามารถอ้างอิงเป็นเชิงอรรถที่มีชีวิต ที่ทําให้เราสามารถศึกษาเรียนรู้กับแหล่งข้อมูลเหล่าน้ี 
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งพ่อครูมานพ ยาระณะ (พ่อครูพัน) บ้านสันป่าข่อย 
ตําบลวัดเกตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ ไ ด้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขา
ศิลปะการแสดง ประจําปี ๒๕๔๘ ถือเป็นผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะการตีกลองชัยมงคลในยุคปัจจุบัน โดย
ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้มาจากพระมหาเถระครูบาเจ้ามหาวรรณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่จ้อง (พ.ศ. 
๒๔๓๕ - ๒๔๗๘) ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอดอยสะเก็ด มาต้ังแต่เด็ก ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่พ่อครูพันได้
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ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์น้ัน มีลักษณะคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ด้ังเดิมทุกประการ อีกทั้งยังยึดถือตามจารีต
ประเพณีโบราณอย่างเคร่งครัด ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย สามารถอธิบายด้วยลักษณะของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่อิงอยู่กับคติทางพุทธศาสนา และคติของท้องถิ่นได้อย่างแนบแน่น 
 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2553) และสน่ัน ธรรมธิ (2550) ได้กล่าวว่า การตีกลองชัยมงคล 
จัดเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง ของภูมิปัญญาดุริยางคศิลป์ล้านนา ที่ว่าเป็นศาสตร์น้ัน เพราะมี
หลักการทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์เหมือนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่สามารถอธิบาย ฝึกฝนและถ่ายทอดให้แก่กัน
และกันได้ นอกจากน้ัน ยังสามารถถอดบทเรียนเป็นชุดองค์ความรู้ได้อีกด้วย ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์น้ัน 
เพราะเมื่อได้ศึกษาฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์แล้ว จะทําให้เกิดความชํานาญคล่องแคล่ว 
และสามารถประยุกต์ หรือดัดแปลงเพิ่มกลเม็ดเด็ดพรายลีลาท่าทางการตีกลอง ให้สวยงาม และ
ไพเราะได้ตามความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบของผู้ตี จนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ
บุคคล 
 การศึกษาความคิดรวบยอด และรูปแบบการแสดงกลองไชยมงคล ภายใต้การกําหนดสติ
ด้วยคาถาธรรมของ พ่อครูมานพ ยาระณะ พบว่า 
 1. เป็นกุศโลบายเพ่ือสร้างจิตให้เป็นกุศล หรือสร้างหนทางดีเพ่ือนําปสู่ความดี โดยใช้คํา
บริกรรมที่เป็นคาถาธรรมในพุทธศาสนา มากําหนดสติสําทับลงไปบนเสียงกลองไชยมงคลแสดงให้เห็น
ถึงความยิ่งใหญ่แห่งพลังศรัทธา ที่น้อมคารวะบูชาไปยังพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อัน
เป็นไตรสณะที่มีความสมบูรณ์ดีงาม 
 2. เป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสืบสาน มาจากครูบารมหาวรรณ
วัดแม่จ้อง ด้วยบทบริกรรมคาถาธรรมท่ีว่าด้วย พุธโอะระหัง ธัมโมอะระหัง สังโฆอะระหัง พุทธคุณนัง 
ธรรมคุณนัง สังฆคุณนัง พุทธอินตา ธรรมอินตา สังฆอินตา 
 3. เป็นการสร้างและการดํารงอยู่แห่งอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ของพ่อครูมานพ ยา
ระณะโดยการผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านการตีกลองและการฟ้อนรํา มาจัดลําดับขั้นตอนให้เป็น
การแสดงและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างเป็นกระบวนการ คือ การรับเข้าเป็นศิษย์ การ
ฝึกหัดเบ้ืองต้น และการนําไปสู่การแสดง แล้วในที่สุดได้กลายมาเป็นรูปแบบการแสดงกลองไชยมงคล
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายหลายตามชุมชน วัด และท้องถิ่นต่าง ๆ  
 4. กลองไชยมงคลจะใช้แสดงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และงานมงคลเพียงเท่าน้ันซึ่ง
การประสมวงการตีกลองชัยมงคล ประกอบด้วยอุปกรณ์ คือ  
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ภาพที่ 9 แสดงฆ้อง เคร่ืองดนตรีประกอบการตีกลองชัยมงคล 
 

  4.1 ฆ้อง จํานวน 9 ใบ พร้อมค้อนตีฆ้องพันด้วยผ้า ซึ่งมีขนาดลดหลั่นกัน และมี
ระดับเสียงตามมาตรฐานสากลใช้ตีประกอบจังหวะ  
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงตะกรุดหนังกลอง 

 
  4.2 ฉาบ จํานวน 1 คู่ ใช้ตีประกอบจังหวะและแสดงท่าทางลีลาประกอบ 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงไม้กลอง ถือด้วยมือขวา 
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  4.3 ไม้ตีกลองหรือค้อนตีกลอง หากตีทํานองเพลงออกศึก จะใช้ไม้ตีกลอง 1 อัน 
พร้อมกับไม้แจ่ม 1 อัน หากตีทํานองเพลงชนะศึกจะใช้ไม้ตีกลองจํานวน 2 อัน ซึ่งไม้ตีกลองน้ีจะทํา
จาก ไม้เน้ือแข็งเหลากลมยาวประมาณ 1 ฟุต แล้วพันด้วยผ้าให้หนากลม สําหรับใช้ตีทั้งแม่กลองและ
ลูกตุบ 

 
 

    
 
ภาพที่ 12 แสดงไม้แจ่ม ถือด้วยมือซ้ายใช้ตีประกอบจังหวะ 
 
  4.4 ไม้แจ่ม จํานวน 1 อัน ทําจากไม้ไผ่เหลาให้แบนบางพอประมาณแล้วผ่าออกเป็น
ซี่ ๆ ใช้ตีกับไม้ค้อนสําหรับประกอบจังหวะในทํานองเพลงออกศึก 
 ดิษฐ์ พิยารมย์ (2553) พบว่า การเริ่มต้นตีกลองชัยมงคลแต่ละครั้ง จะมีการไหว้ครูด้วย
กระบวนท่าประกอบก่อน เพ่ือน้อมรําลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ คุณของครูบาอาจารย์ผู้
ประสิทธ์ิประสาทศิลปวิทยา คุณของบิดามารดา พร้อมกับขอพรเหล่าเทพยดา แม่นางธรณี พระ
อินทร์ พระพรหม และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลและบอกกล่าวข่าวสารงาน
บุญน้ัน ๆ ให้รับทราบและเชิญมาร่วมอนุโมทนา ชาวล้านนาเรียกกระบวนท่าว่า แม่การไหว้ครูก่อน
การตีกลองน้ี ถือเป็นปฐมบทแห่งศิลปะ เหมือนกับการขึ้นต้นกล่าวบทปณามคาถาก่อนการเทศนา
ธรรมของพระสงฆ์และบทไหว้ครูก่อนการแต่งบทประพันธ์ของกวีศิลป์ ต่างแต่เพียงการไหว้ครูศิลปะ
การตีกลองชัยมงคลแสดงออกด้วยกระบวนท่าประกอบที่สื่อความหมายเท่าน้ัน กระบวนท่าสําคัญของ
การไหว้ครูการตีกลองชัยมงคลประกอบด้วย 
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ภาพที่ 13 ภาพการรําไหว้ครูก่อนการตีกลองชัยมงคล 
ที่มา: พระนคร ปญฺญาวชิโร, กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฎในล้านนา (เชียงใหม่: มรดกล้านนา, 
2555). 
 
 1. แม่ตบบ่าผาบ หรือ แม่ตบมะผาบ คือการใช้ฝ่ามือตบไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อย่างรวดเร็ว เช่น ฝ่ามือ หลังมือ ศอก เข่า เป็นต้นทั้งข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง เพ่ือให้เกิด

เสียงดัง อย่างคล่องแคล่วสง่างาม และน่าเกรงขาม การตบบ่าผาบน้ี ถือเป็นการแสดงความพร้อมของ

ร่างกายในส่วนต่าง ๆ ที่จะทําหน้าที่ในการตีกลอง ทําให้เส้นประสาทแต่ละส่วนเกิดการต่ืนตัว 

นอกจากน้ันยังเช่ือว่า การตบบ่าผาบเป็นการเสกคาถากํากับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือป้องกัน

ภยันตรายจากข้าศึกศัตรูทําให้จิตใจเกิดความเช่ือมั่น และถือเป็นการข่มขวัญข้าศึกศัตรู ให้เกิด

ความรู้สึกเกรงขามอีกด้วย 

 2. แม่สาวไหม หรือสาวไหมแมงบ้ง เป็นกระบวนท่าที่มีต้นแบบมาจากตัวหม่อน ที่ชักใย

ไหมออกจากก้น แล้วพันรอบลําตัว เพ่ือใช้เป็นเกราะกําบังฟ้าแดดลมฝน และอันตรายต่าง ๆ เช่ือกัน

ว่า พระมหาเถระหรือครูบาในอดีต ได้แนวคิดจากตัวหม่อนชักใยไหมเป็นเกราะกําบังเช่นน้ีแล้ว นําไป

สร้างเป็นยันต์ 9 ชนิด แล้วถักรวมกัน เรียกว่า ยันต์เก้ากุ่มซึ่งมีพุทธคุณในการป้องกันภยันตรายทั้งปวง 

 3. แม่บิดบัวบาน เป็นกระบวนท่า ที่ใช้มือจับไม้ตีกลองแล้วหมุนข้ึน หมุนลงเหมือน

ลักษณะดอกบัวที่เบ่งบาน เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาเหล่าเทพยดา พระอินทร์ พระพรหม

ที่สถิตอยู่เบ้ืองบนและบูชาแม่นางธรณีที่สถิตอยู่เบ้ืองล่าง 
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 4. แม่ขะเยาะก๋า เป็นกระบวนท่าที่ถือไม้ตีกลองแล้ว น่ังกางแขนพร้อมกับกระโหย่งไป

ข้างหน้ามีลักษณะสง่างาม องอาจ และคล่องตัวเหมือนกากางปีกแล้วกระโหย่งไปข้างหน้า 

 5. การล่ันกลอง เป็นการลั่นกลองลักษณะรัวเสียง จํานวน 3 คร้ัง จากน้ัน ก็จะ

ดําเนินการตีกลองตามทํานองน้ัน ๆ ด้วยลีลาที่สง่างามการลั่นกลองมีลักษณะรัวเสียง เหมือนเสียงฟ้า

ร้อง ถือเป็นการบอกกล่าวและขอพรจากครูบาอาจารย์ และเหล่าเทพยดาทั้งหลาย ตลอดจนถึงสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิให้รับรู้ 

 สอดคล้องกับที่ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2553) และพระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) ได้พบว่า

เมื่อไหว้ครูด้วยกระบวนท่าสําคัญเสร็จแล้ว ก็จะออกลีลาและดําเนินการตีกลองไปตามทํานองเพลง

น้ันๆ ในขณะท่ีตีกลองน้ัน ผู้ตีจะต้ังจิตให้เป็นสมาธิ พร้อมกับรําลึกถึงพุทธคุณ ธรรรมคุณ สังฆคุณ 

ทั้งน้ีเช่ือว่า กลองชัยมงคลเป็นกลองที่ได้รับแนวคิดมาคติทางพุทธศาสนาดังน้ันทํานองเพลงกลองแต่

ละเพลง จึงสอนโดยมีพระคาถาธรรมกํากับอยู่ด้วยเสมอ เช่น พุทโธ อะระหัง ธัมโม อะระหังสังโฆ อะ

ระหัง พุทโธ กัณหะ ธัมโม กัณหะ สังโฆ กัณหะ เป็นต้น ซึ่งทําให้กลุ่มผู้ตีกลอง มีจิตใจที่ประกอบด้วย

สมาธิและกุศล ผู้ฟังก็มีจิตใจที่เบิกบานและน้อมนําเข้าสู่คุณงามความดี ทําให้บรรยากาศงานบุญน้ัน ๆ 

มีความศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นสิริมงคลอย่างย่ิง 

 แต่จันทร์ แก้วจิโน (2545) ได้พบว่า กลองสะบัดชัยได้มีการวิวัฒนาการมาทุก ๆ ด้าน ไม่

ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะ จังหวะลีลาท่าทางการตี ตลอดจนถึงโอกาสที่นิยมแสดงซึ่งมาจากกลองชัย

มงคล ในปัจจุบันน้ีหน้าที่ของกลองสะบัดชัยเหลือเพียงแต่การแสดงเท่าน้ันดังน้ันโอกาสที่นิยมแสดง

กันก็คือ งานมหาฤกษ์มหาชัย งานยกช่อฟ้า งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และงานพิธีต่าง ๆ ที่เป็น

งานมงคล เช่น งานขึ้นปีใหม่ งานบวช งานแห่ครัวทาน ขบวนแห่รดนํ้าดําหัว เป็นต้น 

 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการแสดงการตีกลองสะบัดชัย แบบปัจจุบันประกอบด้วย 

 1. กลองสะบัดชัย 1 ใบ 

 2. ไม้ตีกลอง 1 คู่ 

 3. ฉาบใหญ่ 1 คู่ 

 4. โหม่ง จะมีต้ังแต่ 2 ใบจนถึง 7 ใบ ซึ่งจะมีต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 14 แสดงกลองสะบัดชัย 
 
 กลองสะบัดชัย เป็นกลองลูกเดียวมี 2 หน้า มีขนาดหน้ากลองทั้ง 2 หน้าเท่ากัน และใช้ตี
ได้ทั้ง 2 ด้าน หน้ากลองมีลักษณะกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 22-25 น้ิว ตัวกลองยาว
ประมาณ 12-15 น้ิว หน้ากลองทั้งสองด้านขึงด้วยหนังวัวหรือหนังควายท่ีฟอกแล้ว มีไม้หามกลองอยู่ 
2 อัน และด้านล่าง 1 อัน ไม้หามแต่ละอันจะมีความยาวย่ืนออกมาพอที่คนจะแบกหามได้ทั้งสองด้าน 
ซึ่งเวลาแสดงจะใช้คน 2 คนแบกกลองไว้ในขณะที่ตีกลอง และข้างตัวกลองก็มักจะทําเป็นรูปพญานาค
อ้าปากอ้อมกลองไว้ข้างละ 1 ตัว ตัวพญานาคน้ีก็จะทาสีไว้อย่างสวยงาม และจะมีผ้าสีแดงหรือสีอ่ืน ๆ 
มาเย็บเพ่ือหุ้มกลองไว้ ซึ่งบางทีก็เรียกว่าเสื้อกลองนั้นเอง 
 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงไม้กลอง เคร่ืองดนตรีประกอบการตีกลองสะบัดชัย 
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 ไม้ตีกลองสะบัดชัย เป็นไม้ที่ทํามาจากไม้มะขามซึ่งมีความเหนียว ไม่หักง่ายในเวลาตีโดย
แต่ละอันจะเหลาให้มีลักษณะกลม ยาวประมาณ 15 น้ิว มีลักษณะเรียวจากหัวมาหางเพ่ือให้
พอเหมาะกับมือ ด้านหัวและด้านท้ายของไม้ จะพันด้วยผ้าสีแดงเป็นก้อนกลม ๆ ส่วนหัวจะใหญ่กว่า
ส่วนท้าย และจะมีพู่ที่ทําด้วยเชือกเอาฉีกเป็นฝอย ๆ แล้วมัดกับหัวและปลายไม้ห้อยลงมาเพ่ือให้เกิด
ความสวยงามในขณะที่ใช้ไม้ตีกลอง 
 

 
 
ภาพที่ 16 แสดงฉาบ เคร่ืองดนตรีประกอบการตีกลองสะบัดชัย 
 
 ฉาบ มีลักษณะรูปทรงวงกลม หล่อด้วยทองเหลือง มีปุ่มตรงกลาง มีฐานแผ่ออกโดยรอบ 
ส่วนตรงกลางจะเจาะรู เอาไว้สําหรับร้อยเชือกเพื่อจับได้สะดวกใช้ตีประกอบจังหวะและแสดงท่าทาง
ลีลาประกอบ 
 

 
 
ภาพที่ 17 แสดงฆ้อง เคร่ืองดนตรีประกอบการตีกลองสะบัดชัย 
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 ฆ้อง หรือ โหม่ง มีลักษณะรูปทรงวงกลม หล่อด้วยโลหะหนา มีปุ่มตรงกลาง มีฐานแผ่

ออกโดยรอบ แล้วหักงุ้มเป็นขอบ ที่ขอบจะเจาะรู 2 รู เอาไว้สําหรับร้อยเชือกห้อย มีไม้ตีซึ่งหัวไม้ทํา

ด้วยผ้าพันให้แน่น ใช้ตีตรงปุ่มกลางให้เกิดเสียง โหม่งบางใบอาจมีขี้ผึ้งผสมตะก่ัวถ่วงไว้ด้านหลังปุ่ม 

เพ่ือให้เกิดเสียงกังวาน และเสียงสูงตํ่า 

 ในการแสดงการตีกลองสะบัดชัยในปัจจุบัน มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแสดง แต่ที่นิยมแสดงกนั

มักจะเป็นผู้ชายล้วน ในการแสดงการตีกลอง 1 ใบ แต่เดิมก็จะใช้จํานวนแสดงเพียง 6 คน คือ 

 1. คนแบกหรือคนหามกลอง 2 คน 

 2. คนตีฆ้อง 2 คน 

 3. คนตีฉาบ 1 คน 

 4. คนตีกลอง 1 คน 

 แต่ในปัจจุบันน้ี ในการตีกลองสะบัดชัย 1 ใบ อาจจะมีคนตีฆ้อง 5 ถึง 9 คนก็ได้และคนตี

ฉาบอาจจะเป็น 2 หรือ 3 คนก็ได้ และจํานวนของตัวกลองอาจจะตีพร้อมกันหลายใบก็ได้ ทั้งน้ีแล้วแต่

ลักษณะของงาน หรือจุดประสงค์ของงาน 

 

กลุ่มผู้ใช้โครงการ 

 ผู้ใช้โครงการ 

 การศึกษากลุ่มผู้ใช้โครงการของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาน้ีได้แยกประเภทผู้ที่เข้าใช้

บริการออกเป็นดังน้ี 

 1. บุคคลทั่วไป เป็นกลุ่มที่เข้ามาชมผลงานที่จัดแสดงและการแสดงดนตรีล้านนาได้แก่ 

ผลงานทางศิลปะเครื่องดนตรีล้านนา และการแสดงดนตรีล้านนา เช่น กลองสะบัดชัย วงสะล้อ วงป่ี

พาทย์ล้านนา ฯลฯ ในรูปแบบการนําเสนอที่ร่วมสมัยและน่าสนใจมากขึ้น 

 2. กลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง คือ เยาวชนเชียงใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (กลุ่มมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) ที่ต้องการศึกษาเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางเป็นกลุ่มที่ให้

ความสําคัญกับเพ่ือนในกลุ่มมาก เร่ิมสนใจทดลอง เรียนรู้บทบาทใหม่เพ่ือจะเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะของเพ่ือน ดังน้ันการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพ่ือสนองความต้องการของเด็กในด้านการเข้ากลุ่มละเรียนรู้พฤติกรรม

สังคม (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) 

 พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ (พรพิมล เจียมนาคินทร์, 

2539) ได้แก่ 



 34 

 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย ร่างกายของวัยรุ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนต่อระบบ
อวัยวะภายใน เช่น ในระบบการย่อยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิต
ฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ และลักษณะโครงสร้างภายนอกร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของเสียง การ
ขยายตัวของกล้ามเน้ือและกระดูก การมีขนข้ึนตามร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธ์ุ 
 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ อารมณ์ของวัยรุ่นจะมีลักษณะอ่อนไหวง่าย มีอารมณ์
รุนแรงอารมณ์ไม่คงที่ ไม่สม่ําเสมอ และเกิดความเครียดได้ง่าย ทั้งน้ี เ น่ืองจากวัยรุ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเห็นได้ชัด จึงทําให้เกิดความกังวลและขาดความม่ันใจในบุคลิกภาพของ
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และการทํางานของต่อมไร้ท่อจะทําให้วัยรุ่นมีพลังงานมาก และ
อาจไม่ได้ใช้พลังงานที่มีให้เกิดประโยชน์จนทําให้ผู้ใหญ่ไม่พอใจ เช่น ใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับเพ่ือน หรือ
เที่ยวเตร็ดเตร่ตามศูนย์การค้า นอกจากน้ี เมื่อต่อมเพศถูกพัฒนาเต็มที่ วัยรุ่นจะเริ่มสนใจในเพศตรง
ข้าม และมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามซึ่งบางคร้ังก็อาจจะขัดใจผู้ใหญ่ และทําให้
ถูกผู้ใหญ่ต่อว่าจนทําให้เกิดความเครียดได้ 
 3. พัฒนาการทางด้านสังคม วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทาง
สังคมในทุกด้าน วัยรุ่นจะต้องการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพ่ือน และต้องการ
ความเป็นส่วนตัว จึงทําให้บางครั้งอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันกับผู้ใหญ่ และส่งผลให้วัยรุ่นหันไป
ใกล้ชิดกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่าครอบครัว วัยรุ่นจะให้ความสําคัญกับการคบเพ่ือน และต้องการเลือก
กลุ่มเพ่ือนที่มีค่านิยม และมีความสนใจในสิ่งเดียวกันเพ่ือให้ตนเองได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกมั่นใจ 
และปลอดภัย ทั้งน้ีการคบเพ่ือนจะช่วยให้วัยรุ่นรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เรียนรู้การรักษา
มิตรภาพ มีความเข้าใจตัวเอง และรู้จักรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  การปรับตัวให้เข้ากับสังคมนับว่าเป็น
พัฒนาการที่ยากที่สุดของวัยรุ่น 
 4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาระดับ
สติปัญญาเป็นอย่างมาก นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์หลายท่านมีความเห็น
ตรงกันว่า สติปัญญาของมนุษย์จะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ระหว่างอายุ 18-20 ปี โดยในวัยน้ีมนุษย์จะสามารถ
ให้นิยามของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถแบ่งแยกคุณลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ ได้ดี มี
พัฒนาการทางความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เป็นนามธรรม พัฒนาการทางสติปัญญา
ของวัยรุ่นปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น รู้จักลองต้ังสมมุติฐานหลาย ๆ แบบเพ่ือหาข้อสรุปที่ดี สามารถ
แก้ปัญหาหลาย ๆ แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่
ตนสนใจได้อย่างแม่นยําแต่มักไม่นําไปใช้ในเรื่องการเรียน มีความคิดกว้างไกล มีจินตนาการคิดฝันถึง
สิ่งต่าง ๆ อยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเช่ือมั่นในความเช่ือหรือความเห็นของตนอย่าง
รุนแรง 
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 

 พัฒนาการของวัยรุ่นในแต่ละท้องถ่ินอาจมีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้วัยรุ่น

มีความแตกต่างกัน คือ 

 1. วัยรุ่นกับเพื่อน     

  วัยรุ่นกับกลุ่มเพื่อนถือเป็นสิ่งที่คู่กัน การคบเพ่ือนมีความสําคัญมากสําหรับวัยรุ่น กลุ่ม

เพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก วัยรุ่นมักจะเลือกเพ่ือนที่มี

รสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคล้ายคลึงกัน และมีขนาดของร่างกายเท่า ๆ กัน (สุชา จันทน์เอม และสุรางค ์

จันทน์เอม, 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุ่มกับเด็กชายด้วยกันก่อน ในทํานองเดียวกัน เด็กหญิงก็จะ

รวมกลุ่ม และมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน (Steinberg, 1996) จากน้ันเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเด็กจะเร่ิมมี

ความรู้สึกอยากคบเพ่ือนต่างเพศบ้าง ลักษณะการคบเพ่ือนของวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ

วัยรุ่นเติบโตขึ้น ซึ่ง Grimder (1966, อ้างถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร์, 2539: 83) ได้แบ่งขั้นตอน

การพัฒนาการเป็นกลุ่มของวัยรุ่นไว้ดังน้ี 

  ขั้นที่ 1 การพัฒนาการของกลุ่มวัยรุ่นชาย-หญิง เป็นแบบอิสระต่อกัน 

  ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้าง โดยมีการแยกเพศของกลุ่มชายและกลุ่มหญิง

แม้ว่าจะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

  ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายหญิงมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มและแต่

ละกลุ่มยังคงมีความสัมพันธ์ต่อกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคู่แต่ยังอยู่ภายในกลุ่ม 

  ขั้นที่ 4 เร่ิมแบ่งแยกจากคู่ที่อยู่ในกลุ่มมาเป็นคู่เด่ียว 

  การเข้ากลุ่มของวัยรุ่นน้ันเกิดจากวัยรุ่นมีความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง 

ทําให้เกิดความไม่มั่นใจจึงต้องการการยอมรับจากสังคมและกลุ่มเพ่ือน วัยรุ่นต้องการให้เพ่ือนยอมรับ

ตนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยอาจทํากิจกรรมร่วมกันแต่งกายแบบเดียวกัน พูดจาโดยใช้ภาษาระดับ

เดียวกัน การเข้ากลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีสังคมกว้างขวางขึ้น และยังช่วยให้

เข้าใจชีวิตมากขึ้นเมื่อได้เห็นปัญหาของผู้อ่ืน 

  ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีความเก่ียวข้องกับการคบเพ่ือนของวัยรุ่น ในครอบครัวที่

ไม่อบอุ่น วัยรุ่นจําเป็นต้องรวมกลุ่มกับเพ่ือนเพ่ือหาเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ อาศัยความเข้าใจและความ

อบอุ่นจากเพ่ือนมาเป็นสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุ่นจะยอมทําตามเพ่ือนทุกอย่างซึ่ง

เป็นเร่ืองที่น่ากังวล หากกลุ่มเพ่ือนมีพฤติกรรมเกเร สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนก็อาจทําให้หลงทําใน

สิ่งที่ผิดและสูญสิ้นอนาคตได้  
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 2. วัยรุ่นกับกิจกรรม     

  ตามธรรมชาติของวัยรุ่นน้ัน วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ตนสนใจ ทั้งในเร่ืองหลักการและแนวคิดต่าง ๆ เรื่องที่ท้าทาย รวมถึงเร่ืองเร้นลับ นอกจากน้ี
วัยรุ่นยังมีความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตน และมีความมุ่งมั่นในงานที่
รับผิดชอบ วัยรุ่นจึงมักใช้เวลาว่างในการตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน ทางเลือกของวัยรุ่นในการ
ใช้เวลาว่างอาจเป็นไปในทางที่เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษต่อตัววัยรุ่นเอง หรือต่อสังคม พรพิมล เจียม
นาคินทร์(2539) กล่าวว่า กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุ่นเลือกปฏิบัติน้ัน เกิดข้ึนจากเหตุผลเพียงข้อเดียว น่ัน
คือเพ่ือให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด และความกดดันที่เกิดข้ึนในโรงเรียน หรือจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายจากทางบ้าน  
  กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่วัยรุ่นสนใจ มักจะเกี่ยวข้องกับความถนัดของตัววัยรุ่น
เอง เช่นการประดิษฐ์สิ่งของ การวาดภาพ การเล่นดนตรี หรือการเล่นกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีมี
ประโยชน์ต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของวัยรุ่นอันได้แก่ ทางร่างกาย เช่น วัยรุ่นสามารถเสริมสร้างความ
แข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปร่างให้สมส่วนจากการเล่นกีฬา ทางอารมณ์ เช่น กิจกรรมดนตรีหรือ
ศิลปะจะช่วยให้วัยรุ่นมีช่องทางปลดปล่อยพลังงานในตัว และทําให้วัยรุ่นรู้สึกผ่อนคลายจากความตึง
เครียด ทางสังคม เช่น กิจกรรมที่ต้องร่วมกันทํากับผู้อ่ืน จะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้
วิธีการเข้าสังคมและทางสติปัญญา เช่น กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของหรือการค้นคว้าต่าง ๆ จะช่วยให้
วัยรุ่นได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือตําราเรียน 
 
จิตวิทยาการจดัโครงการ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) กล่าวว่า การรับรู้ คือการสัมผัสที่มีความหมาย การรับรู้
เป็นกระบวนการหรือตีความแห่งการสัมผัส ที่ได้รับออกเป็นสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีความหมาย คนเราจะต้อง
ใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีมาก่อน โดยปกติเรารับรู้โดยผ่านระบบรับสัมผัส ซึ่งได้แก่ 
ระบบรีเซ็บเตอร์ใน ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนังและกล้ามเน้ือ การรับรู้จึงเปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่จะ
นําไปสู่พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้ ดังน้ันในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 
หรือการจัดสื่อการแสดง ผู้จัดควรคํานึงถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ดังน้ี 
 ปัจจัยท่ีเรา้ความสนใจจากภายนอก  
 1. ความเข้ม หมายถึงความชัดเจนของสื่อซึ่งอาจประกอบไปด้วย แสง เสียง สีสันที่โดด
เด่นสวยงาม 
 2. ศิลปกรรม ขนาดกิจกรรมหรือสิ่งเร้าที่มีขนาดใหญ่มักจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า 
วัตถุหรือสิ่งเร้าที่มีขนาดเล็ก 
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 3. ความแปลกใหม่และสิ่งที่มีลักษณะตัดกัน การเปล่ียนแปลงทําให้สิ่งเร้าผิดปกติไปจาก
เดิมที่คุ้นเคยหรือสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งปกติทั่วไป จะสามารถสร้างความสนใจได้ดี 
 4. ตําแหน่งที่ต้ัง การติดต้ังสื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือ
การจัดสื่อการแสดงสดให้เหมาะสมจะกระตุ้นความสนใจได้ดี 
 5. การเคลื่อนไหว สิ่งเร้าที่มีการเคลื่อนไหวย่อมสามารถกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่าสิ่งเร้า
ที่น่ิงอยู่กับที่ 
 6. ความเป็นหน่ึงเดียว ศิลปกรรมหรืองานศิลปะที่มีอยู่หน่ึงเดียวบนพ้ืนที่ว่างบริเวณกว้าง
จะก่อให้เกิดความสนใจได้ดีเป็นพิเศษ 
 7. ระยะห่างในการแสดงสด สิ่งของหรือรูปภาพที่วางซ้อนทับกันบางส่วนจะก่อให้เกิดมิติ 
ต้ืนลึกทําให้ดูเป็นระยะทางใกล้ไกลเป็นลําดับ จะช่วยเร้าความสนใจได้ 
 8. ความคงทน เป็นช่วงระยะเวลาหรือความถี่ในการปรากฏและคงอยู่ของสิ่งเร้า ทําให้
อวัยวะรับสัมผัสมีเวลาเพียงพอในการรับรู้ มีโอกาสทบทวนการตีความซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายคร้ัง ทําให้
รับรู้แม่นยําแน่นอน 
 ปัจจัยท่ีเรา้ความสนใจจากภายใน 
 1. ความต้ังใจ ความต้ังใจเป็นการเตรียมพร้อมของมนุษย์เพ่ือรับสัมผัสให้ได้ชัดเจน เป็น
สิ่งที่ทําให้มนุษย์เลือกตอบสนองแก่สิ่งเร้าบางชนิด 
 2. แรงขับ เป็นแรงกระตุ้นให้ทํากิจกรรมต่าง ๆ  
 3. อารมณ์ หรือคุณภาพของจิตใจ ถ้าหากอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสปลอดโปร่งจะสามารถ
แปลความหมายของการรับสัมผัสได้ถูกต้องกว่าขณะที่อารมณ์ขุ่นมัวหรือจิตใจได้รับความ
กระทบกระเทือน 
 4. ความสนใจ หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะแสดงบทบาทและเข้าร่วมในกิจกรรมหน่ึง ๆ 
(Thorndike, อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ิศรี, 2530) เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ก่อให้เกิดการรับรู้และการ
เรียนรู้ในโอกาสต่อไป 
 5. สติปัญญา เป็นความสามารถข้ันสูงของมนุษย์แต่ละคนในการผสมผสานระหว่าง
อารมณ์ความรู้สึกกับความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สติปัญญาจึงเป็นผลสรุปองค์ความรู้ทั้งมวล 
 การรับรู้ตามแนวทฤษฎีจิตวิทยา 
 สุพัตทรา สุภาพ (2546) พบว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บุคคล
จําเป็นต้องได้รับ โดยสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดค่านิยมต่าง 
ๆ ให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้เกิดการตระหนักและอยู่ในครอบครัวอย่างเหมาะสม เกิดความ
ประทับใจ และเกิดการยอมรับในคุณค่าและแบบแผน ซึ่งเป็นขบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีขั้นตอน
แห่งพัฒนาการ 6 ขั้น อันได้แก่ 
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 ขั้นที่หน่ึง ช่วงทารกย่อมไม่รู้ความเป็นไปของโลก และความแตกต่างระหว่างตนเองกับ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นช่วงที่ทําอะไรตามใจตนเองเป็นสําคัญ หรือมองเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางแห่งโลก 
 ขั้นที่สอง เร่ิมมีความสัมพันธ์กับบุคลอ่ืนมีบุคคลในครอบครัวเป็นต้น 
 ขั้นที่สาม เรียนรู้ความคิดของบุคคลอ่ืน และเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของตนตามที่
ความหวัง และเรียนรู้บทบาทของผู้อ่ืน 
 ขั้นที่สี่ เรียนรู้บรรทัดฐานของสังคมอย่างเป็นทางการจากกลุ่มเพ่ือน และได้รับแนวคิด
จากองค์กรทางสังคมซึ่งทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ เช่น โรงเรียน 
 ขั้นที่ห้า การได้รับการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม เช่น การรับรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทาง
วัฒนธรรมของสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง เช่น ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ และการชมมหรสพ
ต่าง ๆ ทําให้มีความรู้มากขึ้นตามแนวทางที่สังคมกําหนด ทําให้สาระทางวัฒนธรรมทางสังคมฝังลึกอยู่
ในบุคคลน้ันโดยอัตโนมัติ 
 ขั้นที่หก เมื่อบุคคลถูกขัดเกลาและอบรม บุคคลน้ันจะถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตนน้ัน
ให้แก่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป ดังน้ันการตีกลองไชยมงคลจึงถือเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมประเภท
หน่ึง ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดและขั้นตอนแห่งพัฒนาการที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวข้างต้นน้ี 
 ตามทฤษฎีของกลุ่มเกสตอลท์ (Gestalt Theory) ซึ่งมีแนวคิดว่าองค์ประกอบสําคัญของ
งานศิลปะหรือสิ่งเร้าที่เรารับรู้โดยทั่วไปมี 2 ส่วนคือมวลและพ้ืนที่ว่าง 
 ดังน้ัน การรวมกันของมวลและพ้ืนที่ว่างจึงถือเป็นกฎสําคัญของการจัดสิ่งเร้าเพ่ือการ
กระตุ้นความสนใจซึ่งมีหลักสําคัญ 4 ประการได้แก่ 
 1. หลักของความใกล้ชิด หมายถึง สิ่งเร้าที่อยู่ใกล้กันทําให้เรามีแนวโน้มที่จะรับรู้เป็น
พวกเดียวกันมากกว่าสิ่งที่อยู่ห่างกัน ประโยชน์ในการนําหลักของความใกล้ชิดมาใช้กับการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสด คือ ต้องสะดวกต่อการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้ชม ทําให้ดูเป็น
กลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นชุด การประยุกต์ใช้หลักของความใกล้ชิดกับการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการ
จัดสื่อการแสดงสด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมรับรู้ได้ดีตามหลักของความใกล้ชิด ควรจัดให้อยู่รวมกัน
ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะสิ่งที่มีเน้ือหาหรือมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 2. หลักของความคล้ายคลึง หมายถึง สิ่งเร้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทําให้การรับรู้มี
แนวโน้มที่จะเป็นพวกเดียวกันมากกว่าสิ่งที่แตกต่างกัน แม้ว่าสิ่งน้ันจะอยู่ใกล้กันหรือไกลกันก็ตาม แต่
หลักการน้ีไม่สามารถใช้ได้กับสิ่งเร้าทุกคร้ังไป ประโยชน์ในการนําหลักของความคล้ายคลึงมาใช้กับ
การจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสด มีหลายประการ คือ ช่วยให้เกิดความเป็นกลุ่ม
และมีเอกภาพ สะดวกต่อการรับรู้และการรับชมของผู้ชม การประยุกต์ใช้หลักของความคล้ายคลึงกับ
การจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสดทําได้โดยการนําเสนอในสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน
เป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งน้ีควรคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นสําคัญ 
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 3. หลักของความต่อเน่ือง หมายถึง สิ่งเร้าที่ปรากฏให้เห็นอย่างซ้ํา ๆ เหมือนกันไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างต่อเน่ืองจะมีแนวโน้มเป็นพวกเดียวกันมากกว่าที่จะแยกกันคนละทิศทาง
ประโยชน์ในการนําหลักของความต่อเน่ืองมาใช้ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดง
สดคือ ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน การออกแบบและการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทําให้สะดวกและง่ายต่อการรับชม การรับรู้ และการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักของความต่อเน่ืองมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสดเพ่ือให้ผู้ชมเกิดการรับชมและการเรียนรู้ได้
ดี สามารถนําหลักของความต่อเน่ืองมาใช้ได้ดังตัวอย่างดังน้ี คือ การจัดวางป้ายบอกทิศทางกิจกรรม
ภายในให้เป็นแนวต่อเน่ืองกันเป็นระยะทางยาวตามความเหมาะสมการใช้เส้น สี สัญลักษณ์ แสง 
รูปแบบ ซ้ํา ๆ กันอย่างต่อเน่ือง 
 4. หลักของความประสาน เป็นการต่อเติมสิ่งเร้าที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ (closure) สิ่งที่
ผิดปกติหรือส่วนของงานศิลปะที่หายไปจะกระตุ้นการรับรู้ได้ดี ความไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดความ
สงสัยการนําหลักของการประสานมาใช้ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสดมี
ประโยชน์หลายประการ คือ สามารถสร้างความฉงนสนเท่ห์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้ดี
การประยุกต์ใช้หลักของการประสานกับการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสด 
สามารถทําได้โดยการวางงานศิลปะที่เหมือนกันให้ห่างกันในบางช่วงที่ต้องการกระตุ้นการรับรู้หรือ
เรียกร้องความสนใจเป็นพิเศษ 
 จิตวิทยาการเรียนรู ้
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็นผลจากการ
ฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น สัญชาตญาณหรือ
วุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวของร่างกาย เช่นความเหน่ือยล้า พิษของยา เป็นต้น 
 การจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสดเป็นสื่อกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้ชมได้ดี เน่ืองจากการใช้สื่อหลายชนิดและวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย ทําให้สามารถตอบสนอง
การเรียนรู้ได้หลาย ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่แตกต่าง
จากการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วไป 
 1. ประเภทของการเรียนรู้ 
  1.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวกับ
ความรู้ความจําความเข้าใจ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่าและการนําความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน ผู้ชมสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านนี้ได้จากสื่อหรือวิธีการนําเสนอที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสด ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หุ่นจําลอง สภาวะทางศิลปะ 
ศิลปะสื่อผสม การแสดงสด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนในศูนย์ เช่น การตอบปัญหา การ
แสดงละคร การบรรยาย การอภิปราย เป็นต้น 
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  1.2 การเรียนรู้ด้านเจตคติหรือด้านอารมณ์หรือด้านจิตใจ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านจิตใจ อารมณ์หรือความรู้สึก ทําให้ผู้ชมเกิดความพอใจ เกิดความซาบซึ้ง และเห็น
คุณค่า เกิดความศรัทธามีค่านิยม เกิดความภาคภูมิใจ ผู้ชมสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านน้ีจากกิจกรรม
ทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสดได้ดี 
  1.3 การเรียนรู้ ด้านกล้ามเน้ือและประสาทสัมผัส หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเก่ียวกับทักษะหรือความชํานาญในการใช้กล้ามเน้ือหรืออวัยวะต่าง ๆ ในการเคล่ือนไหวไม่
ว่าจะเป็นทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี ฟ้อนรํา การคํานวณ ที่สามารถทําได้
อย่างคล่องแคล่วจนแลดูเป็นธรรมชาติ 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ชมในการชมกิจกรรมทางศิลปะ หรือการชมการ
แสดงสด 
  การจัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการจัดสื่อการแสดงสดแต่ละคร้ังผู้ชมจะเกิดการเรียนรู้
ได้มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  
  2.1 ผู้ชมหรือผู้เรียน ผู้ชมหรือผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน วุฒิ
ภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพสังคม วิถีชีวิต 
ความเช่ือ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ความสนใจ 
  2.2 เน้ือหาในงานศิลปะและกิจกรรม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเน้ือหาและกิจกรรมในการ
จัดกิจกรรมทางศิลปะ หรือการแสดงสด ความยากง่ายของเน้ือหา ความหมายของเน้ือหา ความ
สอดคล้องของเน้ือหากับกิจกรรม ความยาวของเน้ือหา 
  2.3 เทคนิคการนําเสนอ การนําเสนอท่ีดีควรมีขั้นตอนต่อเน่ืองเร้าความสนใจมาจาก
ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งเก่ียวข้องกับการต้ังวัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ สื่อ และบรรยากาศ ความชัดเจนถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความพร้อม 
 
แนวคิดเก่ียวกับดนตรพีื้นบ้าน 
 เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี (2538: 88-89) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของดนตรีพ้ืนบ้านไว้ ดนตรี
พ้ืนบ้านจะเกิดข้ึนและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรมที่มีลักษณะเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองได้ สภาพ
สังคมจะไม่ใช่สังคมท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียวหรือแยกจากสังคมอ่ืน ขบวนการถ่ายทอดศิลปะดนตรีจะอาศัย
การบอกด้วยปาก และจดจําเป็นหลัก ลักษณะที่กล่าวมาแล้วเป็นเพียงการสะท้อนภาพของดนตรี
พ้ืนบ้านโดยอาศัยบริบททางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยแบ่งออก แต่หากพิจารณาจาก
เน้ือแท้ของความเป็นดนตรีพ้ืนบ้านแล้ว ควรจะพิจารณาจากลักษณะดังน้ี 
 1. ทํานองมีขนาดสั้น โดยทั่วไปดนตรีพ้ืนบ้านไม่ได้มุ่งเน้นเพ่ืออรรถรสและความงามของ
เสียงเป็นเกณฑ์ประกอบกับไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอาศัยแต่การท่องจําเป็นหลัก ดังน้ัน
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บทเพลงพ้ืนเมืองจําเป็นต้องมีขนาดสั้นและวนไป-มา ในลักษณะเช่นน้ีจะช่วยให้ง่ายต่อการจดจําอีกทั้ง
ยังเป็นการสะดวกต่อชาวบ้านในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองในดนตรีในลักษณะของ
มหาชน 
 2. ไม่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ จากการที่วิธีพ้ืนบ้านมีวิธีการถ่ายทอดโดยการบอกปากและ
ท่องจําจึงพบว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอ ๆ ประกอบกับในขณะบรรเลงและขับร้องน้ัน นักดนตรี
และนักร้องตลอดทั้งชาวบ้านต่างอยู่ภาวะแวดล้อมทางพิธีกรรม ไม่ต้องอาศัยระบบโน้ตหรือวาทยกร 
มาเป็นกรอบให้ปฏิบัติตาม ดังน้ันทุกคนจึงมีอิสระอย่างเต็มที่จึงปรากฏพบการพลิกแพลงท่วงทํานอง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ แทรกเข้ามาเสมอในลักษณะของการด้นทํานอง 
 3. ให้ความสําคัญเน้ือร้อง วัตถุประสงค์หลักของดนตรีพ้ืนบ้านมิใช่มุ่งนําเสนอความงาม
ในอรรถรสแห่งเสียงเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่เป็นบทบรรเลงแต่จะให้ความสําคัญอย่างมาก
ต่อเน้ือร้อง ทั้งน้ีเพ่ือต้องการสื่อสารด้านความหมายของเร่ืองราวเป็นสิ่งสําคัญ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ
ภาษาพูดมีประสิทธิภาพในเชิงสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและเข้าใจได้มากกว่าภาษาดนตรีน้ันเอง 
 4. จังหวะเด่นกว่าทํานอง จังหวะจะมีอิทธิพลต่อผู้ฟังอย่างมากในเชิงกายภาพ เช่นเกิด
อาการเคาะ กระดิกน้ิว เต้นไปตามจังหวะ ดังน้ันบทบาทของดนตรีพ้ืนบ้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต เทศกาล งานตรุษ จึงเต็มไปด้วยลีลาอันหลากหลายของจังหวะ ลักษณะที่น่าจะสะท้อนถึง
บทบาทที่เด่นของลีลาจังหวะ ในกรณีของดนตรีอีสานได้อย่างชัดเจนที่สุด น่าจะเป็นบทของ “พ่อเอว
หวาน”และลีลาของ “น.ส.ไห” ที่ชาวอีสานและผู้คนที่สนใจดนตรีอีสานคุ้นเคยน่ันเอง 
 5. ใช้วัสดุพ้ืนบ้านทําเครื่องดนตรี โดยทั่วไปนักดนตรีพ้ืนบ้าน จะทําเคร่ืองดนตรีขึ้นมาใช้
เอง วัสดุที่ใช้ทําจะเป็นวัสดุที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือละแวกใกล้เคียง เช่นไม้ไผ่ ไม้ซาง ไม้หมากหาด 
ลูกนํ้าเต้า กะลามะพร้าว หนังงู หนังควาย เป็นต้น โดยวัสดุเหล่าน้ันไม่จําเป็นต้องซื้อหามา 
 เจริญชัย ชนไพโรจน์ (2526: 10) ได้กล่าวถึงดนตรีพ้ืนบ้านว่า ดนตรีพ้ืนบ้านหรือเพลง
พ้ืนบ้าน ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Folk music หรือ Folk song ซึ่งทั้งสองคําน้ีใช้แทนกันได้ และคําว่า
เพลงพ้ืนบ้านดูจะนิยมใช้มากกว่าดนตรีพ้ืนบ้าน ซึ่งนักปราชญ์บางท่านใช้เหตุผลว่า เน่ืองจากดนตรี
พ้ืนบ้านให้กําเนิดด้วยการขับร้องไม่ใช่กําเนิดด้วยการบรรเลง บางท่านบอกว่าที่ใช้คําว่า เพลงพ้ืนบ้าน
แทนคําว่า ดนตรีพ้ืนบ้าน เน่ืองจากดนตรีพ้ืนบ้านประเภทขับร้องมีมากกว่าการบรรเลง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ พูนพิศ อมาตยกุล (2535: 7) ที่ได้กล่าวไว้ว่าเพลงไทยน้ันแต่แรกคงเป็นเพลงที่แต่งขึ้น
อย่างเรียบง่าย ร้องง่าย ฟังง่ายและจําง่าย จะเกิดจากเพลงพ้ืนบ้านที่ใช้ขับร้องในการละเล่นต่าง ๆ 
รวมท้ังเพลงกล่อมลูกหรือเพลงสั้น ๆ ใช้เคร่ืองดนตรีเพียงช้ินเดียว แล้วจึงพัฒนาเป็นเพลงที่ยาวกว่า
และขับร้องร่วมกับเคร่ืองดนตรีที่มากขึ้น ต่อจากน้ันก็ประสมเคร่ืองดนตรีเข้าหลาย ๆ ช้ิน จน
กลายเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นกันในปัจจุบันน้ี 
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 ปัญญา รุ่งเรือง (2546: 8) ได้กล่าวถึงดนตรีไว้ว่า ดนตรีพ้ืนเมืองของแต่ละท้องถ่ินยังมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดแล้วแต่ความนิยม การถ่ายทอด และการแสดงของผู้คนในท้องถิ่นน้ัน 
ๆ เช่น ดนตรีพ้ืนเมืองอีสานใต้ กันตรึมที่บ้านดงมันในจังหวัดสุรินทร์ก็แตกต่างไปจากบ้านโคกตาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ วงสะล้อ ซึง ป่ี ซึ่งเป็นวงพ้ืนบ้านล้านนาที่บ้านแม่สารป่าขาม จังหวัดลําพูน ก็มีความ
แตกต่างไปจากท่ีแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีเช่นน้ีคําว่า ดนตรีพ้ืนเมืองก็น่าจะนํามาใช้เรียกดนตรี
ประจําถิ่นได้ 
 ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล (2539: 14) ได้ให้ความหมายของดนตรีพ้ืนบ้านว่า ดนตรี
พ้ืนบ้านคือเสียงที่ประกอบกันเป็นทํานองเพลงทั้งที่เกิดจากการขับร้องและการบรรเลงด้วยเคร่ืองมือ 
หรือ เครื่องดนตรีที่สืบทอดกันมา ในท้องถิ่น ทั้งน้ีมนุษย์สามารถสร้างเสียงดนตรีด้วยเสียงธรรมชาติ
ของตนเอง (เสียงร้อง) และด้วยการสร้างเสียงขึ้นจากเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 
 1. ดนตรีพ้ืนบ้าน คือเสียงดนตรีที่ถ่ายทอดกันมาโดยการจดจําและโดยวาจา เรียนรู้ผ่าน
ทางการฟังมากกว่าการอ่าน เป็นสิ่งที่ส่งทอดมาจากปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 2. ดนตรีพ้ืนบ้านเป็นสมบัติของกลุ่มชนชาวบ้าน ผู้คนในสังคมพ้ืนบ้านมีส่วนร่วมในการ
สร้างบทเพลงชาวบ้านร่วมกันขับร้อง ร่วมกันเล่นดนตรี หรืออย่างน้อยเคยฟังหรือเคยรู้จักเน้ือเพลง 
รู้จักทํานองมาแต่อดีต ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ให้กําเนิดโดนชัดเจน 
 3. ดนตรีพ้ืนบ้านไม่มีเน้ือร้องและทํานองตายตัว เน้ือร้องบทเพลงอาจจะขยายออกไป
เรื่อย ๆ หรือถูกตัดทอนให้สั้นลงก็ได้ ตามใจคนร้อง ผู้เล่นดนตรีก็อาจพลิกแพลงท่วงทํานองให้แปลก
ออกไปได้หลายทาง โดยไม่มีตัวโน้ตเพลงกํากับแน่นอน ต่อมาภายหลังจึงได้พัฒนามาสู่ยุคแห่งการ
กําหนดตัวโน้ตและจดบันทึกเน้ือร้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีหน่ึง 
 4. ดนตรีพ้ืนบ้านมีความเรียบง่าย ทั้งในแง่ของการแสดงออก การขับร้องท่วงทํานอง 
และการใช้ถ้อยคํา เช่น ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก ใช้สํานวนภาษาง่าย ๆ ซ้ําคําซ้ําวรรค มีทํานองหลัก
เดียว ร้องหรือเล่นดนตรีซ้ําไปซ้ํามาหลายเที่ยวได้ เป็นต้น 
 5. ผู้เล่นดนตรีหรือผู้ขับร้องบทเพลงในสังคมพ้ืนบ้าน อาจจะเป็นเพียงผู้สมัครเล่น
สามารถร้องหรือเล่นได้ในยามว่างและในโอกาสพิเศษ เช่น ในเทศกาลต่าง ๆ ที่มีผู้คนมาพบปะ ชุมนุม
กันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มิได้ยึดเป็นอาชีพ และอีกประเภทหน่ึงคือผู้ที่มีความรู้สูง จนได้รับการยก
ย่องว่าเป็นศิลปินที่สามารถร้องหรือเล่นดนตรีเป็นอาชีพได้ ในภาษาพ้ืนบ้านภาคเหนือใช้คําว่า “ช่าง” 
เรียกศิลปินเหล่าน้ี เช่น ช่างซอ ช่างป่ี ช่างซึง เป็นต้น 
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2553: 279-281) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของ
ดนตรีพ้ืนบ้านเพ่ิมเติมอีกว่าเป็นเพลงที่มีทํานองสั้น ๆ และเรียบง่ายซึ่งมักจะบรรเลงตามความพอใจ
ของผู้เล่น มีกฎเกณฑ์การเล่นไม่เคร่งครัดตายตัว ผู้เล่นอาจจะบรรเลงทํานองกลับไปกลับมาจนกว่าจะ
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พอใจแล้วจึงหยุดเพลงขึ้นใหม่ จึงพบว่าในการบรรเลงแต่ละคร้ัง ผู้เล่นบางคนอาจจะประดิษฐ์พลิก
แพลงทํานองขึ้นอย่างทันทีทันใดขณะที่เล่น (improvization) แต่เมื่อเล่นจบแล้วก็มักจะย้อนกลับมา
เล่นลีลาตามที่เล่นคร้ังแรกไม่ได้อีก จึงทําให้เกิดเพลงในท่วงทํานองใหม่ ๆ และเกิดการสูญหายใน
คราวเดียวกัน 
 
แนวคิดทางด้านมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) 
 ณรงค์ชัย ปิฎกรัตน์ (2553: 5-6) ได้กล่าวถึงความหมายของมานุษยดนตรีวิทยาไว้ว่า คําว่า 
Ethnomusicology ประกอบด้วยศัพท์ 3 คํา คือ คําว่า Ethno หมายถึง ชาติพันธ์ุ Music หมายถึง 
ดนตรี และ Logia ซึ่งเป็นรากศัพท์ภาษากรีก หมายถึง ศาสตร์ ในการศึกษาด้านมานุษยวิทยา 
 คําว่า Ethno เป็นแขนงย่อยของมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Culture Antropology) ซึ่ง
เป็นการศึกษาด้านความเป็นมาของสรรพสิ่งที่เป็นเร่ืองของมนุษย์ และมนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึนมา
วัฒนธรรมที่นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมศึกษา มีต้ังแต่วัฒนธรรมด่ังเดิม (Primative Culture) 
วัฒนธรรมสมัยใหม่ (Modern Culture) มีการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้
ประดิษฐกรรม ซึ่งจัดเป็นวัฒนธรรมวัตถุ (Meterial Culture) และปรากฏในสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็น
ความเช่ือ ค่านิยม แนวความคิดต่าง ๆ ที่หลากหลายออกไปในแต่ละวัฒนธรรม จัดเป็นวัฒนธรรมที่
มิใช่วัตถุ (Non-meterial Culture) การท่ีวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อมนุษย์ข้างต้น นัก
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมจึงให้ความสําคัญ ให้ความสนใจ มีความมุ่งเน้นเพ่ือทําการศึกษาลักษณะชีวิต 
การดํารงอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด ดังน้ัน นักมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมจึงจําแนกออกเป็นแขนงย่อย ๆ 2 แขนง คือ 
 1. แขนงชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnography) งานของชาติพันธ์ุวรรณาเป็นงานท่ีให้
ความสําคัญต่อการบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับมนุษย์ นักชาติพันธ์ุวรรณา ศึกษาค้นคว้างานโดยการปฏิบัติ
งานวิจัยภาคสนาม มีการเลือกชุมชนที่ต้องการศึกษา ดําเนินการเก็บรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของสังคมน้ันอย่างเป็นขั้นตอน และมีวิธีการเฉพาะของตนเอง 
 2. แขนงชาติพันธ์ุวิทยา (Ethnology) งานของนักชาติพันธ์ุวิทยาให้ความสําคัญต่อการ
วิเคราะห์วัฒนธรรมเชิงทฤษฎี มองรูปแบบวัฒนธรรมอย่างเปรียบเทียบ การศึกษาค้นคว้าด้านน้ีจึงมุ่ง
อธิบายวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยทั่วไปของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึง 
 มีคํา Musicology ในคํา Ethnomusicology ที่ควรอธิบายเพ่ิมเติมคือ Musicology คํา
น้ีมีความหมายถึง “ดนตรีวิทยา” ตามรูปศัพท์ภาษาฝร่ังเศส คํา Musicologie หมายถึง การศึกษา
ดนตรีอย่างเป็นวิชาการ แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 
 1. ประวัติศาสตร์ดนตรี (Historical Musicology) ดนตรีวิทยาประเภทนี้กล่าวถึง
ประวัติศาสตร์การดนตรี 
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 2. ดนตรีเปรียบเทียบ (Comparative Musicology) ดนตรีวิยาประเภทน้ีกล่าวถึง
การศึกษาดนตรีในลักษณะของการเปรียบเทียบ โดยเน้นการศึกษาเรื่องราวของดนตรีพ้ืนเมืองและ
ดนตรีที่มิได้จัดอยู่ในระบบของดนตรีตะวันตก 
 3. การศึกษาดนตรีเฉพาะเร่ืองอย่างเป็นระบบ (Systematic Musicology) ดนตรี
วิทยาการประเภทน้ีขึ้นอยู่กับการมุ่งประเด็นที่จะศึกษาดนตรีเฉพาะเรื่อง เช่น จิตวิทยาดนตรี 
สุนทรียศาสตร์ การวิเคราะห์ทํานอง การประสานเสียง เป็นต้น 
 สุกรี เจริญสุข (2538: 30-33) อธิบายลักษณะของ Ethnomusicology ไว้ว่า ดุริยางคศาสตร์ 
ชาติพันธ์ุ มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดอย่างแยกกันไม่ออกกับมานุษยวิทยา (Anthropology) 
ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของมนุษย์ และมนุษย์เองเป็นผู้ให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
น้ันๆ เมื่อไม่มีคุณค่าวัฒนธรรมน้ันก็จะจางหายไปจากสังคม ดังน้ันความมีคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมจึง
อยู่ที่ความมีชีวิตอยู่ ความมีชีวิตอยู่ คือ การดําเนินชีวิตที่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว การปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม (Socialization) และการอยู่ที่รวมกันในสังคม ดนตรีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตายทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงสอนเด็ก เพลงเก้ียว เพลงแต่งงาน เพลง
สงกรานต์ เพลงเก่ียวข้าว เพลงเรือ เพลงแหล่ ในทุก ๆ กิจกรรมของสังคมมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องใน
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง แต่ก่อนน้ันดุริยางคศาสตร์ชาติพันธ์ุเรียกกันว่าดนตรีเปรียบเทียบ (Comparative 
Musicology) หมายถึงการศึกษาดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก (Non-Western Art Music) ต่อมาเจฟ 
คุนท์ (Jeap Kunst) ต้ังช่ือเรียกใหม่ว่า Ethno-musicology เพราะถือกันว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ใด 
ๆ ก็ตามท่ีรวมท้ังดนตรีและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้าไปด้วย เป็นการศึกษาดนตรีของชาติพันธ์ุ
อ่ืน ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน 
 1. เป็นการศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก (Non-Western Art Music) 
ซึ่งรวมทั้งดนตรียุโรปโบราณ และที่อ่ืน ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ 
 2. เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึง ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีของชน
กลุ่มน้อย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพ่ือการค้า ฯลฯ 
 
ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบส่วนเผยแพร่และจัดการแสดง 
 การจัดนิทรรศการในศูนย์ดุรยิางคศิลป์ลา้นนา 
 การออกแบบศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาได้แบ่งส่วนเผยแพร่และจัดการแสดงดุริยางคศิลป์
ล้านนา (EXHIBITION) ไว้ 2 ประเภทได้แก่ 
 1. การจัดแสดงถาวร (Permanent Exhibition)  
  การจัดแสดงถาวร ได้แก่ การจัดห้องแสดงแต่ละห้องเป็นการถาวร หรือเป็นการต้ัง
แสดงไว้เป็นประจํา โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทางปฏิบัติ



 45 

พิพิธภัณฑสถานจะคัดเลือกวัตถุที่สําคัญมีคุณค่าจัดแสดงเป็นการถาวร  สําหรับผู้เข้าชมการจัดแสดง
ถาวรไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย  แต่จะมีการแก้ไขปรับปรุงตกแต่งใหม่ใช้เทคนิค
ใหม่เป็นคร้ังคราวแต่ละห้องจัดแสดงไม่ตํ่ากว่า 5 ปี จึงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ครั้งหน่ึง 
 2. การจัดแสดงช่ัวคราว (Temporary Exhibition) 
  การจัดแสดงช่ัวคราว หรือการจัดแสดงหมุนเวียน (changing exhibition)เป็นห้องจัด
แสดงที่จัดไว้ช่ัวคราว แต่ละเรื่องช่ัวระยะเวลาสั้น ๆ แล้วเปลี่ยนเร่ืองอ่ืนหมุนเวียนกันไป เพ่ือชักจูง
ความสนใจแก่ชุมชนโดยทั่วไปพิพิธภัณฑสถานจะเลือกเร่ืองต่าง ๆ แล้วจัดแสดงช่ัวคราวแก่ประชาชน 
ในกรณีที่พิพิธภัณฑสถานได้รวบรวมสิ่งของเข้าใหม่เป็นจํานวนมาก ก็นําออกจัดแสดงชั่วคราวเร้า
ความสนใจและให้ความรู้ในเรื่องวัตถุที่ได้มาใหม่  โดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑสถานจะมีวัตถุเหลือจัดเก็บ
รักษาในคลังพิพิธภัณฑสถานมากมาย การจัดแสดงช่ัวคราวเป็นวิธีการหน่ึงที่จํานําสิ่งของเหลือจัดใน
เรื่องต่าง ๆ ออกหมุนเวียนจัดแสดงให้ความรู้ระยะเวลาของการจัดแสดงช่ัวคราวเป็นระยะเวลาสั้น
ประมาณ 1-2 เดือน 
 ประเภทของการจัดแสดง 
 1. การแสดงด้วยหุ่นจําลอง (Model)  
  ลักษณะการทําหุ่นจําลอง (Model) เป็นการแสดงที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และยังสามารถดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด โดยประกอบ ด้วย
หุ่นจําลองต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์บรรยากาศต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการจัดในระบบ Diorama 
และ Theatrical activity และอาศัยเทคโนโลยีในการร่วมแสดงงาน เช่น ภาพสไลด์ เทปบันทึกเสียง 
ภาพถ่ายประกอบ ในการการจัดแสดง 
 2. การจัดแสดงแบบ Diorama  
  การจัดแสดงแบบนี้เป็นการจัดแสดงโดยการเลียนแบบสภาพความเป็นจริงของงานที่
จัดแสดงโดยอาศัยหลักของการจัดแสดงในแบบฉากละคร นอกจากอาศัยการจัดฉากแล้ว การนําเอา
แสงสีเข้ามาช่วยเน้นในการจัดแสดงงานต่าง การจัดแสดงแบบ Diorama ที่สามารถจัดการแสดงเป็น
แบบต่าง ๆ ได้ 2 แบบ คือ 
  2.1 แบบเปิด คือ การแสดงที่จัดโดยการนําเอาสิ่งของที่จัดแสดงในระบบที่เปิดเผยไม่
มีการปกปิดด้วยกระจกใส อาจจะจัดข้ึนมุมใดมุมหน่ึงของห้อง หรืออาจใช้ในการจัดบนพื้นที่ยกระดับ 
เช่น การแสดงหุ่นขี้ผึ้ง 
  2.2 แบบปิด คือ การแสดงที่จัดโดยการนําเอาสิ่งของจัดอยู่ในตู้กระจก โดยมากนิยม
จัดแบบน้ี ในส่วนของการจัดแสดงแบบถาวร เพราะสามารถควบคุมในเรื่องของความเสียหาย และฝุ่น
ละอองได้ดีกว่า มีการจัดทั้งในแบบตู้ติดผนัง หรือตู้แบบลอยก็ได้ 
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 การกําหนดเสน้ทางนําไปสูส่ิง่แสดง 
 การกําหนดเส้นทางของผู้เข้าชมการจัดแสดงสามารถแยกออกเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ 
 1. เส้นทางที่ถูกกําหนดแน่นอน โดยมีการจัดลําดับสิ่งที่จะแสดงและแบ่งทางเข้าออกแยก
จากกันอย่างชัดเจน 

 

 
 
ภาพที่ 18 แสดงเส้นทางสัญจรที่ถูกกําหนดแน่นอนทางเข้าออกแยกจากกันอย่างชัดเจน 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์,  โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 

 
2. เส้นทางที่ถูกกําหนดชัดเจนแน่นอนมีทางเข้าออกทางเดียวกัน  

 

 

 
 
 
ภาพที่ 19 แสดงเส้นทางสัญจรที่ถูกกําหนดแน่นอนมีทางเข้าออกทางเดียวกัน 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์, โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
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 3. เส้นทางที่ถูกกําหนดแน่นอนมีทางเข้าออกชิดกัน 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 20 แสดงเส้นทางสัญจรที่ถูกกําหนดแน่นอนมีทางเข้าออกชิดกัน 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์, โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
 
 นอกจากการกําหนดเส้นทางทั้ง 3 แบบ ข้างต้นแล้วยังมีหลักการจัดเส้นทางสัญจรอีกแนว
หน่ึงที่คํานึงถึงผู้ชมเป็นหลัก หมายถึงการจัดเส้นทางแบบไม่กําหนดแน่นอน ซึ่งเมื่อไม่มีการกําหนด
เส้นทางแน่นอนแล้ว โอกาสท่ีผู้ชมงานจะไม่ทั่วถึงมีมาก ฉะน้ันจึงต้องจัดให้มีสื่อที่ดีจะถึงดูดผู้ชมให้
เดินชมไปให้ตลอด ถ้าเป็นห้องที่ไม่มี Orientation Space การจัดแสดงเพ่ือคนส่วนน้อยก็ควรจัด
เอาไว้ทางด้านซ้ายของห้องแสดง กําหนดจากความเคยชินของผู้ชม  
 ขอบเขตการมองเห็น 
 มนุษย์มีขอบเขตการมองที่จํากัดแบบไม่ต้องหันศีรษะประมาณ 40 องศา แต่ความจริง
แล้วมนุษย์สามารถแลเห็นได้กว้างถึงประมาณ 120 องศา โดยมุมมองทางต้ังจะมากกว่ามุมมองทาง
แนวนอน  ฉะน้ันการพิจารณารูปแบบการจัดวางวัตถุให้สอดคล้องสัมพันธ์กับขอบเขตการมองหรือ
ลักษณะการหันศีรษะของมนุษย์จึงมีผลต่อการจัดแสดงด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 21 ขอบเขตการมองเห็น 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์, โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
 
 ข้อมูลจาก Architect Data กําหนดมุมมองทางด้านต้ังของมนุษย์ไว้ 27 องศา เหนือ
ระดับสายตา และ 27 องศาไว้ระดับใต้สายตา เพราะเป็นมุมมองที่สะดวกสบายที่สุดโดยไม่ต้องก้ม
หรือเงยศีรษะ 
 

 

 

    
 
ภาพที่ 22 แสดงระยะและองศาของการมองเห็น 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์, โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
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 ความหมายของป้ายสัญลักษณ์ (Signage) 

 เป็นส่วนหน่ึงของระบบนําทาง (Way Finding System) หรือระบบภาพช้ีทาง (Graphic 

Directional System) เพ่ือทําให้มวลชนสามารถเดินทางไปสู่สถานีต่าง ๆ ตามต้องการในการจัดทํา

เคร่ืองมือเพ่ือไปสู่จุดหมายได้น้ัน  นักออกแบบกราฟฟิกเพ่ือสภาพแวดล้อมได้จํากัดความหมายให้

แคบลง  โดยสร้างเครื่องมือเพ่ือบอกทิศทาง ระบุสถานท่ี และบอกคําสั่ง เป็นการให้ข้อมูลอย่างมี

ระเบียบและเป็นรูปธรรมโดยจัดทําในลักษณะของ แผ่นป้ายสัญลักษณ์ที่มีการวางแผนออกแบบ โดย

การนําสัญลักษณ์ภาพมาใช้ร่วมกับแผ่นป้ายและคํานึงถึงการใช้งานอย่างมีมาตรฐาน เรียกว่า ระบบ

ป้ายสัญลักษณ์ (Signage System) ระบบป้ายสัญลักษณ์ที่ดีจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมเพ่ือทําให้

เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 หน้าท่ีของปา้ยสัญลักษณ์ แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยออกเป็น 4 ชนิด ดังน้ี 

 1. บอกทิศทาง Directional คือ ป้ายประเภทพ้ืนฐานได้แก่ ป้ายแผนท่ีและป้ายช้ีทาง 

เพ่ือให้การเข้าถึงในส่วนต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีระบบ 

 2. ระบุช่ือ  สถานที่ หรือสิ่งของ Indentifying คือป้ายบอกช่ือและตําแหน่งของสถานที่

หรอืสิ่งของ ได้แก่ ป้ายช่ือเมือง ป้ายช่ือห้อง จนถึงป้ายเครื่องดับเพลิง 

 3. ให้ข้อมูลข่าวสาร Informational คือ ป้ายเพ่ือบอกข้อมูลข่าวสารจนถึงการให้

รายละเอียดถือเป็นส่วนตกแต่งของสถานที่ ได้แก่ ป้ายบอกข้อมูลของนิทรรศการป้ายประกาศ 

 4. ควบคุม หรือบังคับ Restrictive or Prohibitive คือป้ายเพ่ือบอกข้อจํากัด ข้อห้าม 

ได้แก่ กฎข้อบังคับ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ จนถึงป้ายเขตหวงห้าม 

 ขนาดการใชพ้ืน้ที่ของมนุษย์ 

 การศึกษาขนาดการใช้พ้ืนที่ของมนุษย์น้ันผู้ศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้พ้ืนที่ของมนุษย์ใน

ระนาบทางต้ัง และระนาบทางนอน ในส่วนของทางสัญจร ระยะการเอ้ือม อิริยาบถการนั่ง และการ

ยืนเป็นหลักซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ 
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 1. ขนาดการใช้พ้ืนที่ของคนปกติ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 23 แสดงขนาดการใช้พ้ืนที่ของคนปกติ 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์,  โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
 

 
 

 

 
  

 
ภาพที่ 24 แสดงสัดส่วน ระยะการใช้พ้ืนที่ของคนปกติ 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์, โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
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 2. ขนาดการใช้พ้ืนที่ของผู้พิการ 
สําหรับขนาดการใช้พ้ืนที่ของผู้พิการจะมุ่งเน้นศึกษาไปที่กลุ่มผู้พิการที่สูญเสียการเดินอย่างปกติ และ 
ผู้พิการทางโสตประสาทเป็นหลัก โดยศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางสัญจรของผู้พิการท้ังในแนวราบ 
และ ทางสัญจรแนวต้ัง รวมถึงขนาด และ สัดส่วนที่มีการกําหนดไว้ เช่น การเปลี่ยนระดับของพ้ืน ราว
กันตก ขนาดของประตู เป็นต้น 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 25 แสดงขนาดการใช้พ้ืนที่ของผู้พิการ 
ที่มา: นิรัตน์ อุดมสงวนวงศ์, โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในห้องจัดแสดง
นิทรรศการพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2551). 
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ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบส่วนปฏิบติัการทางดรุิยางคศิลป์ลา้นนา 
 ส่วนบริการน้ีจะแบ่งการเรียน-การสอนออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกลองภูมิปัญญา
ล้านนา และประเภทวงดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 
 การเรียน-การสอนกลองภูมิปัญญาล้านนา  
 ประกอบด้วย กลองชัยมงคล กลองบูชา และกลองสะบัดชัย โดยมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
 1. บทนํา ประวัติความเป็นมา ความหมายความสําคัญของกลองชัยยะมงคล ครูเล่า
ประวัติความเป็นมาของกลองชัยยะมงคล ความหมายความสําคัญ การใช้งาน องค์ประกอบ (อุปกรณ์
ที่ใช้ในการตีกลอง) 
 2. บทที่ 1 การเรียน “เพลงออกศึก” 
  เริ่มจากขึ้นฉาบ 4 ครั้ง ตามด้วยตีฆ้อง พร้อมกับตีกลองไปด้วย โดยมีเคล็ดในการ
ท่องจําการตีกลองทั้ง 4 ใบ ให้ถูกต้องตรงตามจังหวะและจุด เป็นประโยคหรือคาถา เช่น ของครูบา
มหาวัน วัดแม่จ้อง ใช้ประโยคว่า “พุทธะ คุณนัง ธรรมะ คุณนัง สังฆะ คุณนัง” ขั้นแรกจะเรียนเรื่อง
การเคาะจังหวะมือสลับซ้ายขวา, การลงนํ้าหนักการตีกลอง, การรัวกลอง โดยขณะที่รัวหรือตีก็ให้นึก
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไปด้วย (สิ่งน้ีจะเป็นเหมือนตัวควบคุมจังหวะของเรา ซึ่งจะรวมไปถึง
จังหวะในการหายใจเข้าออกที่จะสัมพันธ์กับการตีกลองด้วยเป้นเรื่องของการฝึกสมาชิกไปในตัว คนที่
จะเป้นเร็วต้องมีสมาธิที่ดี) 
 3. บทที่ 2 การลงกลอง 
  ฝึกการลงกลอง ด้วยไม้แซะ กับไม้ค้อน โดยลองตีกับพ้ืนจนคล่อง จึงจะขึ้นมาตีกับ
กลอง จากน้ันจะเริ่มเรียนฉาบ ฝึกตีให้เข้าจังหวะ ขณะที่ตีให้ท่องโน้ตไปด้วย 
 4. บทที่ 3 เจิงมือ และการย่างขุมหน้ากลอง (ขุมสาม) 
  เจิงมือ และการย่างขุมหน้ากลอง (ขุมสาม) สําหรับใช้ประกอบในการตีหน้ากลอง กล
ชัยยะมงคลใช้การย่างขุงข้าง ซ้าย 3 ขวา 3 เริ่มจากไปทางซ้าย วนกลับในท่ากวางเหลียวเหล่า ย่างไป
ทางขวา แล้วตีด้วยท่าแม่ลดศอก หรือแม่เกี้ยวเกล้า แล้วแต่จังหวะหรือช่องของดนตรีที่มีในขณะน้ัน 
 5. บทที่ 4 ฝึกเจิงฉาบ 
 6. บทที่ 5 การตีเข้าวง 
 7. ขั้งสูง การฝึกทักษะและเทคนิคพิเศษ คือ ฝึกเรื่องของการอ่าน (ฟัง) เสียงกลอง เสียง
ฉาบ เสียงฆ้อง ที่เข้ากัน ใช้สําหรับการเลือกเคร่ืองดนตรีที่มีเสียงเข้ากัน 
 8. การประเมินผล 
 เด็ก/ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิชาที่ตัวเองเรียนมาได้ ให้กับคนอื่นรู้เร่ือง/เข้าใจ โดยการ
แสดงดุริยางคศิลป์ล้านนาในส่วนการแสดง ถ้าผู้เรียนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ หรือมีอารมณ์
ร่วม คล้อยตาม จะเปรียบเสมือนการพัฒนาความรู้ขึ้นไปเร่ือย ๆ  
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 การเรียน - การสอนประเภทวงดนตรีพืน้บา้นล้านนา 
 ประกอบด้วย วงสะล้อล้านนา และวงซอพ้ืนเมือง โดยมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
 วิชาดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย 
 ดนตรีพ้ืนเมืองล้านนา หรือการบรรเลงเครื่องดนตรี มีบทบาทท้ังในการประกอบ พิธีกรรม 
ประกอบการแสดง และประกอบในกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งอาจแยกได้ดังน้ี 
 1. ในการประกอบพิธีกรรม ในแง่พิธีกรรมในล้านนาแล้ว มีพิธีเพียงสองแนวคือ แนวพุทธ
กับแนวผี คือพิธีกรรมเชิงพุทธศาสนาและพิธีกรรมเก่ียวกับผี ซึ่งทั้งสองแนวดังกล่าวดนตรีมีบาบาท
เป็นเพียงส่วนประกอบ เช่น ในงานฉลองรื่นเริงหรือในงานศพซึ่งมีพิธีทางพุทธศาสนานั้น พบว่า ดนตรี
เป็นเพียงส่วนที่ช่วยให้งานคึกคักหนักแน่นขึ้น ซึ่งหากจะไม่มีดนตรีในกิจกรรมน้ัน ๆ แล้ว กิจกรรม
ดังกล่าวก็ยังสามารถดําเนินต่อไปได้ ในกิจกรรมเกี่ยวกับผีน้ัน ในการบูชาผีหรือแก้บนน้ันไม่จําเป็นว่า
จะต้องมีดนตรีประกอบก็ได้แต่ในการฟ้อนผีน้ันที่ต้องมีดนตรีเข้ามาเก่ียวข้องก็เพราะมีการฟ้อนรําอัน
เป็นส่วนประกอบในพิธีเลี้ยงผีเท่าน้ัน 
 2. ในการประกอบการแสดง ดนตรีจะมีบทบาทสําคัญต่อการแสดงหลายอย่าง ที่เป็นทั้ง
การแสดงเพ่ือประกอบในงานประเพณีหรือเพ่ือความบันเทิง ดังจะเห็นได้ว่าการฟ้อนรําหรือการขับซอ
หรือขับขานน้ัน จะต้องมีดนตรีประกอบเสมอ 
  2.1 เน้ือหาสาระสําคัญในการเรียนดนตรีพ้ืนเมือง 
   2.1.1 หลักคิด คติธรรมความเช่ือ วิถีปฏิบัติ พิธีกรรม ที่สอดแทรกอยู่ในภูมิ
ปัญญาเรื่องดนตรีพ้ืนเมือง 
   2.1.2 ความเข้าใจวัฒนธรรมทางดนตรีล้านนา 
   2.1.3 การฝึกจังหวะ/ทํานอง/ลีลา ตามข้ันตอนจากง่ายไปยาก 
  2.2 ขั้นตอนในการเรียนการสอน กลองและดนตรีพ้ืนเมือง 
   2.2.1 ประวัติความเป็นมาและความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนล้านนา 
   2.2.2 เรียนรู้ประเภทและชนิด 
   2.2.3 เรียนรู้จังหวะ ทํานอง 
   2.2.4 สาธิต 
   2.2.5 ปฏิบัติตามข้ันตอน เร่ิมจากทํานอง/จังหวะที่ง่ายไปยาก ตามลําดับขั้น 
   2.2.6 ฝึกซ้อมให้เกิดความชํานาญ 
  2.3 การวัดผลประเมินผล 
   2.3.1 สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
   2.3.2 รสเสียงที่เกิดขึ้นจากการเล่น (ถูกต้อง, ถูกจังหวะ, มีความไพเราะ) 
   2.3.3 ลีลาในการเล่นเพลง 
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  2.4 อุปกรณ์ : หนังสือคู่มือประกอบการเรียนรู้, ซีดี, แผ่นวีดีทัศน์ 
  2.5 คุณสมบัติผู้เรียน 
   2.5.1 ต้องมีใจรักในดนตรี 
   2.5.2 มีความมุ่งมั่นและต้ังใจเรียน 
  2.6 เง่ือนไข 
   2.6.1 ผู้เรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง 
   2.6.2 มาเรียนสม่ําเสมอ 
   2.6.3 เลือกเรียนเพียงเคร่ืองดนตรี 1 อย่าง/คอร์ส 
 วิชาซอพื้นเมือง 
 คือการลํานําหรือการขับร้องด้วยถ้อยทํานองต่าง ๆ อันไพเราะเป็นศิลปะการแสดงด้าน
การขับขานพ้ืนบ้านล้านนาที่พบทางภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน แพร่ น่าน 
พะเยา ซอเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อครู แม่ครู และการนําข่าวสารเหตุการณ์
บ้านเมืองมาร้อยเรียงเป็นบทขับขานเน้ือหาที่ช่างซอนํามานั้นจะแฝงทั้งคติธรรม และคติโลกกล่าวคือมี
ทั้งสาระ และบันเทิงอยู่ในบทซอ โดยรูปแบบของซอ คือการซอขับร้องระหว่างช่างซอชาย 1 คน กับ
ช่างซอหญิง 1 คน ในลักษณะการโต้ตอบ ซักถาม ส่วนใหญ่ผู้ซอจะคิดคําร้องข้ึนมาสด ๆ ในขณะการ
แสดง นิยมซอในงานบุญ ประเพณีต่าง ๆ  
 1. ลักษณะวิชา 
  เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความหมาย คุณค่าของซอ บทบาทและความสําคัญของซอ
ในวิถีชีวิตของคนล้านนา ประเภทและชนิดของซอ เทคนิคการซอทํานองต่าง ๆ ในข้ันพ้ืนฐาน เช่น 
พม่า อ่ือ เง้ียว พระลอ เรียนรู้เร่ืองราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ คําสอน เหตุการณ์ทาง
สังคมในด้านต่าง ๆ ผ่านบทซอพ้ืนบ้านล้านนา 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
  2.2 เพ่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเพลงซอพ้ืนบ้านล้านนา 
  2.3 เพ่ือเผยแพร่ศิลปะการแสดงซอพ้ืนบ้านล้านนา 
 3. จํานวนผู้เรียน 
  15-20 คน อายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 4. ระยะเวลาการเรียน 
  ประมาณ 3 เดือน 
 5. สื่อการเรียนการสอน 
  5.1 เทป/ซีดี ซอทํานองต่าง ๆ (ป่ีแห้ง) 
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  5.2 บทซอมาตรฐาน 
  5.3 เคร่ืองเล่นซีดี/เคร่ืองเล่นเทป/ไมค์โครโฟน 
 6. การประเมินผล 
  6.1 สําเนียง-เสียงร้องไม่ผิดเพ้ียนทางด้านภาษา, ทํานองและวรรณยุกต์ 
  6.2 สามารถซอเข้าป่ีได้ (ประเมินผลจากการทบทวน/ทดสอบทํานองซอในแต่ละครั้ง) 
  6.3 ความขยันและต้ังใจของผู้เรียน 
 
ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบส่วนการแสดงดุริยางคศิลปล์้านนา 
 โรงละคร (Physical Theatre) 
 คือ อาคารสถานท่ีที่ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงละครและการแสดงประเภทอื่น เป็น
สิ่งก่อสร้างที่อาจมีราคาในการก่อสร้างสูงสุดบนพ้ืนดินแห่งที่ต้ังน้ัน อาจจะเป็นศูนย์กลางในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งความภูมิใจของประชาชนในท้องถิ่นและที่
สําคัญคือ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมท้ังกิจกรรมการแสดงซึ่งแม้จะ
ผลิตการแสดงที่ไม่ได้มาตรฐานทุกเรื่อง แต่ก็มีพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานการผลิตเป็นส่วนใหญ่ 
 โรงละครมีรูปแบบและวิธีการจัดที่ น่ังของผู้ชมที่แตกต่างกันไปหลายแบบขึ้นอยู่กับ
งบประมาณและวัตถุประสงค์ในการสร้าง แต่แบบการจัดที่น่ังที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดในการผลิต
การแสดงทุกประเภทในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 แบบ คือ Proscenium stage, Proscenium stage 
with extended apron, Thrust stage และ Arena stage โดยมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ 
 1. เวที่ที่ใช้สําหรับแสดง (Stage House) 
 2. ที่น่ังของผู้ชม (Audience Seat) 
 ในที่น้ีได้แบ่งโรงละครเป็นแบบต่าง ๆ ตามการจัดที่น่ังของผู้ชมและเวทีเป็นแนวทางใน
การพิจารณาแบ่งโรงละครออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี คือ 
 1. Proscenium theatre หรอื Picture-frame stage  
  คือโรงละครแบบที่มียกพ้ืนเวทีการแสดงอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปโค้งซึ่ง
อาจจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามหรือทําเป็นแบบเรียบง่าย 
  Proscenium stage จะแบ่งพ้ืนที่ในการแสดงออกจากพ้ืนที่ของผู้ชมโดยสิ้นเชิง ผู้ชม
จะอยู่ห่างเหตุการณ์และนั่งชมภาพที่ปรากฏต่อสายตาบนเวทีน้ันผ่านกรอบที่ เรียกว่า Framed 
opening โรงละครน้ีจะมีเน้ือที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มีสองอาคารที่ต่อเป็นเน้ือเดียวกัน เรียกส่วน
ที่เป็นที่น่ังผู้ชมว่า auditorium และส่วนที่เป็นเวทีแสดงซึ่งจะเป็นอาคารที่มีความสูงมากเป็น 2-3 เท่า 
เรียกว่า stage house หากเป็นโรงละครที่มีอุปกรณ์ช่วยทางด้านเทคนิคจะมีความสูงประมาณ 3 เท่า
ของส่วนของผู้ชม 
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  ส่วนของเวทีที่ใช้ในการผลิตการแสดงประกอบด้วยส่วนที่ใช้สําหรับการแสดง และ
ส่วนที่ใช้ประกอบงานด้านอ่ืน ๆ ที่เสริมด้านการแสดง ส่วนที่ใช้ในการทํางานจะประกอบด้วย
เครื่องมืออุปกรณ์มากมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายซึ่งควบคุมการใช้เครื่องมือเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นที่
ได้เปรียบของโรงละครแบบนี้ก็คือ ความคล่องตัวในการใช้พ้ืนที่บนเวที โดยนักแสดง ฉาก เครื่อง
ประกอบฉาก สามารถเคล่ือนเข้าและออกจากเวทีได้โดยง่าย ทั้งแนวระดับพ้ืนผ่านระบายด้านข้างทั้ง
ซ้าย และขวา ระดับตํ่ากว่าพ้ืนเวที เหนือพ้ืนเวที และออกไปทางด้านหลังเมื่อยก Cyclorama ขึ้น 
การเคลื่อนไหวเหล่าน้ีสามารถกระทําได้โดยอาศัยเคร่ืองทุ่นแรงชนิดต่าง ๆ ที่ทําหน้าที่ดึง ผลัก แบก
ยก นําลง นําขึ้น ตามความประสงค์ของเน้ืองานที่ออกแบบไว้ และสามารถเคล่ือนย้ายทุกอย่างออกได้
ในความเงียบและรวจเร็ว ด้านหน้าเวทีมีพ้ืนย่ืนออกมานอกกรอบสั้น ๆ เรียกว่า Apron ซึ่งบริเวณ
ขอบที่อยู่ใกล้ผู้ชม เป็นที่ต้ังอุปกรณ์แสดงเรียกว่า Footlights ด้านในของเวทีเมื่อเคร่ืองอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนฉากจํานวนมาก โรงละครแบบน้ีเป็นโรงละครแบบเดียวที่สามารถ
สร้างภาพและบรรยากาศต่าง ๆ ได้สมจริงที่สุด 

 
 

    
 

ภาพที่ 26 Proscenium theatre  
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์, งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
 
ส่วนประกอบของโรงละครแบบโพรซีเนียม 
  1.1 โพรซีเนียม (Proscenium) คือกรอบที่สร้างความรู้สึกแบ่งแยกการแสดงออก
จากส่วนของคนดูโดยสิ้นเชิง มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ตรงด้านหน้าของเวที มักทําด้วยไม้
หรือปูนซีเมนต์ บางแห่งอาจทําด้วยผ้าหนา เช่นผ้ากํามะหย่ีก็ได้ กรอบที่เป็นไม้มักจะประดับด้วยหรือ
แกะสลักด้วยลวดลายต่าง ๆ เพ่ือความสวยงาม เช่นโรงละครแห่งชาติเป็นต้น กรอบน้ีมักมีขนาดความ
สูงเท่ากับ 1/2ของความกว้าง จุดประสงค์อีกประการหน่ึง คือช่วยกําบังสายตาของผู้ชมให้อยู่แต่
ภายในกรอบ และไม่ให้เห็นส่วนหลังของเวที 
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  1.2 Apron คือ ส่วนของเวทีด้านหน้าที่ย่ืนออกมานอกกรอบโพรซีเนียมเล็กน้อย
ประมาณ 1-2เมตร ในอดีตส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่นักแสดงออกมาป้องปากพูดกับผู้ชม 
  1.3 Orchestra Pit คือ ส่วนที่อยู่ระหว่าง Apron กับที่น่ังคนดู โรงละครบางแห่งมี
เน้ือที่จํากัด จึงมักจะละส่วนน้ีไป Orchestra Pit เป็นส่วนที่ต้ังวงดนตรี เมื่อการแสดงต้องมีเพลงสด
ประกอบ ในเวลาปกติส่วนน้ีจะปูพ้ืนเรียบระดับเดียวกับพ้ืนเวที 
  1.4 Footlight คือ แผงไฟชุดละ 5 ดวง ต้ังอยู่ด้านบนของ Apron โดยมากมักจะมี
ประมาณ 5 ชุด ชุดหนึ่งประกอบด้วยหลอดไฟประมาณ 5 สี คือ แดง นํ้าเงิน เหลือง เขียว และขาว 
กําลังวัตต์ของหลอดไฟ ที่นิยมใช้กันมากคือ 150วัตต์ 
  1.5 Acting Area คือ บริเวณที่ใช้เป็นส่วนของการแสดง มักอยู่ภายในหรือด้านหลัง
โพรซีเนียม อาณาเขตของ Acting Area น้ีจะสิ้นสุดของฉากท่ีอยู่ด้านหลัง บางทีอาจเป็นพ้ืนที่ยกสูง
ด้านใน หรือด้านนอกก็ได้ เรานิยมแบ่งพ้ืนที่เวทีออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือความสะดวกในการทํางาน
เบ้ืองหลังฉาก การออกแบบฉากการแสดง และกํากับการแสดง โดยอาศัยซ้าย และขวามือของ
นักแสดงเมื่อหันหน้ามาหาผู้ชมเป็นหลัก 
  1.6 Tormentors หรือ Portals คือ หลืบด้านข้างทั้งสองของเวที มักทําด้วยแฟลต 
หรือม่านดํา หรือน้ําเงิน บางแห่งอาจเป็นสีเน้ือหรือสีทอง โรงละครบางแห่งอาจมีหลืบ 4-6หลืบ เข้า
ไปด้านในของเวที และรวมกันทั้งหมดเรียกว่า Wing ซึ่งทําหน้าที่กําบังสายตาของผู้ชมไม่ให้เห็นส่วน
หลังของเวทีพร้อมทั้งกําหนดขอบเขตการมองเห็นของผู้ชมด้วย 
  1.7 Teaser ระบายบนที่อยู่ในแนวเดียวกันกับหลืบต่าง ๆ ม่านระบายบน ที่อยู่คู่
กับหลืบหน้า จะทําหน้าที่เป็นกรอบด้านใน และกําบังอุปกรณ์เปลี่ยนฉากด้านบนไม่ให้ผู้ชมเห็น 
นอกจากน้ีม่านระบายบนสามารถปรับให้กรอบโพรซีเนียมดูตํ่ากว่าปกติ เพ่ือให้ได้ภาพของฉากตามท่ี
เราต้องการด้วย ม่านระบายบนที่อยู่ด้านในช่วยทําให้ฉากมีความลึกและกําบังสายตาผู้ชมจากอุปกรณ์
ไฟ และฉากที่แขวนไว้ด้านบน 
  1.8 Scene Shop หรือ Shop Storage คือ ส่วนหลัง หรือด้านข้างของเวทีบางแห่ง 
ซึ่งใช้เป็นบริเวณท่ีเก็บฉากและสร้างฉาก รวมท้ังเป็นที่เก็บเคร่ืองมือต่าง ๆ  
  1.9 Cyclorama คือ ผ้าผืนใหญ่ ที่อยู่ด้านหลังสุดของเวที มีขนาดความกว้างและสูง
เท่ากับที่ว่างด้านหลังที่มีอยู่ทั้งหมด ผ้าน้ีอาจมีลักษณะโค้ง หรือตรง มักจะทําเป็นผ้าผืนใหญ่ผืนเดียว
โดยไม่มีรอยต่อ จุดมุ่งหมายของม่านน้ี คือ กําบังสายตา และสร้างบรรยากาศด้วยแสงของไฟที่ส่อง
จากด้านบน และด้านล่างของเวที แต่ถ้ามีการระบายสีลงบนผืนผ้าเป็นภาพต่าง ๆ เรียกว่า Backdrop 
  1.10 Fire Curtain ม่านกันไฟขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดติดกับกรอบโพรซีเนียม ทํา
จากเหล็ก หรือผ้าที่ทอจากใยสังเคราะห์ ที่ทนความร้อนสูง หรือเคลือบด้วยสารเคมีทนไฟเรียกว่า 
Asbestos โครงทั้งสี่ด้านของม่านทําด้วยเหล็กกล้าทนไฟ 
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  1.11 Act Curtain คือ ม่านที่อยู่ถัดจากม่านกันไฟ ม่านน้ีใช้ตอนเริ่มการแสดง 
  1.12 Revolving Stage คือ พ้ืนเวที ที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพ่ือช่วยในเร่ืองการ
เปลี่ยนฉาก และเทคนอคต่าง ๆ ที่จําเป็นพ้ืนน้ีจะหมุนได้ 360 องศา ใช้ระบบมอเตอร์ หรือไฮโดรลิก 
เลื่อนข้ึนลงได้ 
  1.13 Fly Lift คือ ที่ว่างเหนือเวที ซึ่งเป็นที่เก็บพวกเคร่ืองประกอบฉากท่ีมีขนาดใหญ่ 
หรือสูง เหนือส่วนน้ีขึ้นไปจะเป็นที่ต้ังเคร่ืองผ่อนแรงต่าง ๆ  
  1.14 Catwalk คือ ทางเดินแคบ ๆ เหนือเวทีด้านบน เป็นทางเดินสําหรับ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับฉาก และตําแหน่งของฉาก ตลอดจนการทําเทคนิค
พิเศษต่าง ๆ  
  1.15 Center Line คือ เส้นแบ่งกลางเวที ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวางโครงสร้างฉาก 
 2. The open theatre 
  หมายถึง โรงละครที่มีเวทีแบบเปิด คือ ไม่มีกรอบโพซีเนียม เน้นความใกล้ชิดระหว่าง
นักแสดงกับผู้ชม พ้ืนที่ในการแสดงยื่นออกมามากข้าม Orchestra pit เข้าไปใกล้ผู้ชมมากยิ่งขึ้น มี
การสร้างฉากที่มีขนาดใหญ่ปิดบังกรอบโพรซีเนียมจนมิดกลายเป็นบรรยากาศและภาพแวดล้อมของ
ตัวละครท่ีน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

 

     
 
ภาพที่ 27 The open theatre  
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
 
  ผู้จัดละครหลายคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะนําเสนอละครที่ผู้ชมได้มีส่วน
ร่วมและได้สัมผัสเน้ือหาสาระและบรรยากาศเหมือนตัวละครตัวหน่ึง ในสถานการณ์ที่ให้ความรู้สึกว่า
เป็นเสี้ยวหน่ึงของชีวิตประจําวันของผู้ชม เน้นเรื่องสไตล์การแสดง เรื่องราวเน้ือหาสาระของละคร 
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รูปทรงและพื้นที่ของโรงละครที่แปลกใหม่แหวกแนวออกไป ซึ่งในประเด็นสุดท้าย คือ เร่ืองรูปทรง
และพ้ืนที่ของโรงละครท่ีแปลกใหม่แหวกแนวนี้มีความเก่ียวเน่ืองกับเรื่องการจัดบรรยากาศของโรง
ละครและความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ผลลัพธ์จากแนวความคิดดังกล่าวได้เริ่มเป็นรูปธรรม
อย่างจริงจังเมื่อกลางปี ค.ศ.1950 ได้เป็นจุดกําเนิดของโรงละครแบบใหม่ที่เป็น แบบ Open stages 
อย่างน้อย 3 แบบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ 
  2.1 Thrust stage หรือ Thrust-stage theatre คือ โรงละครแบบที่มีเวทีส่วนหน้า
ย่ืนเข้าไปหาผู้ชม ที่น่ังคนดูจะล้อมรอบเวที 3 ด้าน หรือน่ังในลักษณะคร่ึงวงกลมล้อมรอบเวทีที่ย่ืนเข้า
ไปในส่วนของผู้ชม นักแสดงออกมาเล่นตรงบริเวณที่ย่ืนออกไปน้ี ฉากมักเป็นแบบโครงสร้างโปร่งหรือ
ตัดทอนรายละเอียดที่กําบังสายตาคนดู เช่น ฝาผนังห้อง เป็นต้น ด้านหลังสุดของเวทีบริเวณ 
Upstage เป็นที่ต้ังของกําแพงด้านที่ 4 เรียก Stage house จัดขึ้นเพ่ือให้เป็นทางเข้าออกของ
นักแสดงและเพ่ือการเปลี่ยนฉาก ทางเข้าออกของตัวละคร อาจถูกกําหนดขึ้นใหม่เป็นด้านหน้าบริเวณ
ช่องว่างข้างที่น่ังของผู้ชมเวทีแบบนี้เป็นที่รวมของความสมบูรณ์แบบ 2 อย่างที่มีอยู่ในการจัดเวทีแบบ 
Arena stage และ proscenium stage คือ ความใกล้ชิดระหว่างผู้ชมกับตัวละคร กับความรู้สึกถูก
ล้อม (Wrap-around) และการเน้นให้ฉากติดต้ังอยู่ด้านหลังของพ้ืนที่แสดง 
   โรงละครแบบนี้สามารถเป็นได้ทั้งแบบ Indoors และ Outdoors ผู้ชมส่วนหน่ึง
ยืนดู แต่อีกส่วนหน่ึงน่ังชม ผู้ชมประกอบด้วยคนจากหลายระดับช้ันของสังคมที่น่าสนใจก็คือการจัด
บรรยากาศที่กระตุ้นความรู้สึกที่น่าสนใจ นักแสดงยืนอยู่ตรงกลางท่ามกลางสายตาของผู้ชมหน้าเวที
ส่วนที่ย่ืนเข้าไปหาผู้ชม ผู้ชมอยู่รอบ 3 ด้านและอยู่ทั้งด้านบนและเบื้องล่าง ในขณะที่โรงละครแบบนี้จุ
ผู้ชมได้ประมาณ 2200-3000 คน ไม่มีใครอยู่ห่างจากเวทีเกิน 60 ฟุต และส่วนใหญ่อยู่ใกล้นักแสดง
แม้จะปิดล้อมด้วยผู้ชมรอบด้าน ส่วนด้านบนท่ีเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า ได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็น
กันเองระหว่างผู้ชมและนักแสดง 
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ภาพที่ 28  Thrust-stage theatre  
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 

 
  2.2 Arena theatre หรือ Arena stage หรือ Theatre-in-the-round หรือ Circle 
theatre คือ โรงละครแบบ Open stage ที่มีที่น่ังคนดู (Audience seats) อยู่รอบเวทีสําหรับการ
แสดงทั้ง 4 ด้าน หรือทุกด้าน ตัวเวที (stage) อาจเป็นรูปวงกลม วงรี สีเหลี่ยมจัตุรัส หรือ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ นักแสดงเข้าสู่เวทีโดยอาศัย ช่องทางเดินร่วมกับผู้ชม (Aisles) เป็นทางเข้าและ
ทางออก (Entrance and exit) จํานวน 4 ช่องทางตรงช่องว่างระหว่างที่น่ังคนดู หรืออาจจะมีทางเข้า
ที่ทําไว้เป็นพิเศษที่ปลาย ใต้ที่น่ังของผู้ชมเพ่ือนขึ้นสู่เวทีการแสดง โรงละครแบบนี้ กําหนดให้นักแสดง
มีความใกล้ชิดกับผู้ชมมากที่สุด นักแสดงใช้เทคนิคการแสดงแบบที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตําแหน่งไป
เรื่อย ๆ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถแลเห็นได้ในทุก ๆ ด้าน แต่ละช่วงของเหตุการณ์ผู้ชมสามารถแลเห็น
นักแสดงได้รอบตัวเป็นสามมิติ (Three-dimensional from in space) โดยไม่เหมือนกันเลย เหมือน
ภาพป้ันที่เคลื่อนอยู่กลางเวที ต่างไปจากภาพที่ปรากฏบนเวทีแบบโพรซีเนียมที่มองเข้าไปทางเดียว
และมีแบ๊กกราวน์ของฉากอยู่เบ้ืองหลัง ผู้ชมและเห็นเหมือนกันหมดทุกที่น่ัง โรงละครแบบน้ีเรียกได้
อีกช่ือว่า Plastic theatre ซึ่งหมายความว่า เป็นโรงละครท่ีมีมิติแห่งความลึกปรากฏให้เห็นแตกต่าง
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ไปจากโรงละครแบบอื่น ๆ ทั่วไป มีการใช้เครื่องประกอบการแสดงและเวทีที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ ต้ังตาม
ตําแหน่งต่าง ๆ บนเวทีน้ัน และมักตัดฝาฉากให้ตํ่าลงหรือให้โปร่งหรือละไปโดยส้ินเชิงเพ่ือให้ผู้ชม
สามารถและเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน เพดานด้านบนของโรงละครแบบน้ี
ต้องสูงมากและท่ีตัวเวทีมักยกให้สูงพอท่ีจะส่องแสงจากมุมแสงที่ค่อนข้างชันเหนือศีรษะจากทุก ๆ 
ด้าน ที่ติดต้ังอุปกรณ์แสงเป็นโครงเหล็กท่อนํ้ากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 น้ิว สานกันเป็นตาราง 
เรียกว่า Gridiron แขวนไว้ตํ่ากว่าหลังคาเล็กน้อย บางแห่งอาจจะมีการทําทางเดินแคบ ๆ (Catwalks) 
ด้านบนเหนือโครงเหล็กเพ่ือให้สามารถเดินเข้าไปทําการปรับโฟกัสอุปกรณ์แสงได้ตามต้องการโรง
ละครแบบน้ีสามารถจุผู้ชมได้มากกว่าโรงละครแบบโพรซีเนียมในขนาดพ้ืนที่เท่า ๆ กัน ในด้านการ
เปลี่ยนฉาก นักแสดงและผู้ช่วยเบ้ืองหลังฉากสามารถช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องประกอบฉากออก
จากเวที แต่หากต้องการเปล่ียนฉากท่ีเป็น Construction props ในบางแห่งก็ไม่สามารถทําได้ แต่
บางแห่งได้มีการแก้ปัญหาไว้โดยการใช้ระบบ Elevator stage ลดระดับพ้ืนเวทีบางส่วนลงไป แล้ว
เปลี่ยนเคร่ืองประกอบฉากใหม่หรือทําการติดต้ังฉากไว้บน Wagons แล้วเข็นเข้ามาแทนที่ก่อนที่จะนํา 
Elevator stage น้ีขึ้นมาสู่ด้านบนเป็นฉากใหม่สําหรับการแสดงในลําดับต่อไปพ้ืน Elevator stage น้ี 
บางแห่งสมารถยกให้สูงข้ึนเกินจากระดับปรกติประมาณ 30-80 เซนติเมตร 
 

 

  

    
 
ภาพที่ 29 Arena theatre  
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
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  2.3 Wrap-around stage คือ ลักษณะโรงละครแบบที่มีที่น่ังคนดูอยู่ตรงกลาง เวที
ส่วนที่ใช้ในการแสดงล้อมรอบผู้ชมอย่างน้อย 3 ด้าน หรือ ทั้งหมดทุกด้าน ทางเข้าและทางออกของ
ตัวละครมี 3 ทาง คือ จากกําแพงด้านข้างของ Auditorium ทั้งสอง และส่วนกลางของเวที (Central 
stage area) เป็นการทําให้ Acting area กับ Auditorium มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งเพ่ิม
ความใกล้ชิดระหว่างนักแสดงและผู้ชมมากย่ิงขึ้น 
   กรอบโพรซีเนียมยังมีบทบาทอยู่แต่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ลดความเป็นกรอบ
ลง เพ่ือให้ส่วนการแสดงเป็นหน่ึงเดียวกันกับส่วนของผู้ชม  
 

 

    
 
ภาพที่ 30 Wrap-around stage  
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
 
  2.4 The Combination theatreคือ โรงละครแบบผสมระหว่าง proscenium 
theatre กับ Thrust theatre เรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า The Extended apron หรือ The Apron 
theatre หรือ Flexible apron theatre หรือ Modified Proscenium theatre คือ เวทีการแสดงที่
มีกรอบ และส่วนหน้าที่ย่ืนออกไปหาผู้ชมน้ันมีขนาดที่ใหญ่และลึก ประมาณ 8-10 ฟุต หรืออาจจะลึก
มากกว่าน้ันอีกเท่าหน่ึง Acting area จะอยู่บนส่วนที่ย่ืนออกไปน้ี ด้านข้างของ Apron จะมีที่น่ังของ
ผู้ชมอยู่กรอบโพรซีเนียมด้วย นอกจากน้ีตรงด้านหน้าของกรอบโพรซีเนียมทั้งสองข้างจะมีประตูต้ังยู่
ทั้งสองด้านเพ่ือให้เป็นทางเข้าออกของตัวละครเหมาะสําหรับการแสดงแบบ Presentational drama 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงละครแบบ English Restoration และละครตลกในศตวรรษที่ 18 นักแสดงจะ
แสดงอยู่บนส่วนที่เป็น Apron ทําให้แลเห็นนักแสดงได้ดีขึ้นและมีความใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีบรรยากาศและฉากมารับด้านหลังและด้านข้างของนักแสดง เวทีแบบนี้จะปรากฏให้เห็นเป็นแบบ
ช่ัวครั้งช่ัวคราว โดยการต่อพ้ืนที่เวทีส่วน Apron ของโรงละครแบบ Proscenium stage ให้ย่ืน
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ออกไปเหนือส่วนของ Orchestra pit ออกมายังส่วนของคนดูตามความต้องการ เวทีบางแห่งสามารถ
เลื่อนกรอบโพรซีเนียมเข้ามาหรือเคลื่อนย้ายเอาออกช่ัวคราวก็ได้ จากภาพ 3-24 A/B/C แสดงให้เห็น
บริเวณท่ีอยู่ด้านหน้าของกรอบโพรซีเนียมซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปลักษณะเป็น 3 แบบ โดยการใช้เวที
แบบ Elevators หรือ removable platforms ประกอบกัน ได้แก่ 
   2.4.1 แบบเวทีโพรซีเนียมธรรมดาพร้อมกับที่น่ังชมเพ่ิมเติมล้อมด้วยเวทีด้านข้าง
บางส่วนเรียก Caliper stage 
   2.4.2 แบบเวทีด้านข้างและ Orchestra pit 
   2.4.3 แบบยกพ้ืนด้านหน้าเต็ม 
 

 

 

  
 
ภาพที่ 31 The Combination theatre 
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
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  2.5 Experimental theatre หรือ Theatre rooms หรือ “Flexible” theater
หมายถึง โรงละครแบบที่ผู้ออกแบบสามารถจัดที่น่ังของผู้ชมได้ตามต้องการหรือคล้อยตามบทละคร
ประเภทต่าง ๆ ที่นํามาแสดง โรงละครแบบนี้เกิดข้ึนมาจากความต้องการทดลองทําสิ่งที่แปลกใหม่ที่
ไม่สามารถทําได้ในโรงละครแบบโพรซีเนียม โรงละครแบบนี้มักเป็นห้องว่างเปล่ารูปสี่เหลี่ยมหรือ
สามเหล่ียม ทาผนังเป็นสีดําหรือติดผ้าม่านดําโดยรอบ ไม่มีเครื่องช่วยอํานวยความสะดวกใด ๆ ที่น่ัง
ผู้ชมซึ่งเป็นเก้าอ้ีแบบที่สามารถซ้อนกันเพ่ือใช้เน้ือที่ในการเก็บน้อยที่สุด สามารถจัดที่น่ังเป็นแบบ 
Proscenium, thurst หรือ arena หรือรูปทรงอ่ืน ๆ ที่น่าต่ืนเต้นเร้าใจเหมาะกับละครแต่ละเร่ืองน้ัน 
เป็นโรงละครท่ีท้าทายในการทํางานไม่มีขอบเขตจํากัดด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย
ด้านบนเหนือเวทีมีโครงเหล็กที่สามารถแขวนอุปกรณ์แสงและฉากได้ทั่วห้อง 
   โรงละครแบบเดียวกันบางแห่ง มีวิธีการจัดที่น่ังที่ใช้ระบบกลไกพิเศษ ซึ่งได้รับ
การออกแบบข้ึนมาเพ่ือช่วยในการจัดที่น่ังและเวทีทําได้หลากหลายย่ิงข้ึนไปอีกเรียกว่า Multiform 
theatre โดยท่ีน่ังของผู้ชมและพ้ืนเวทีแต่ละส่วนสามารถจัดใหม่ด้วยกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
รูปแบบของเวทีแบบ Proscenium, open thrust และ arena form ส่วนโรงละครแห่งหน่ึงช่ือ The 
California Institute of the Arts Modular Theatre สามารถจัดที่น่ังได้แหวกแนวและน่าสนใจเป็น
พิเศษ กล่าวคือ พื้นเวทีในโรงละครน้ีแต่ละส่วนสร้างขึ้นเป็นขนาด 4 ฟุต x 4 ฟุต ซึ่งสามารถยกขึ้นไป
ได้สูงสุดถึง 10 ฟุต โดยวิธีการใช้สูบลม (Pneumatic) ช่วยให้สามารถปรับระดับพ้ืนเวทีและพื้นที่น่ัง
ของผู้ชมได้สูงตํ่าต่างกันไปทั่วทั้งห้องอย่างน่าสนใจและหลากหลายรูปแบบ โดยออกแบบแผงกําแพง
ให้อยู่ในลักษณะที่ต่อเข้ากับพ้ืนที่น่ังในระดับต่าง ๆ กันได้ พร้อมกับมีพ้ืนระดับที่เป็น Balcony 
โดยรอบโรงละคร เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าสู่ที่น่ังได้ตามระดับต่าง ๆ น้ัน ส่วนด้านบนเหนือเวทีมี 
Gridiron ที่สามารถแขวนอุปกรณ์แสงได้ทุกจุดและมีระบบ Motor winches สําหรับการเปลี่ยนฉาก 
เราเรียกโรงละครแบบน้ีอีกอย่างหน่ึงว่า Block box theatre Elevator stage  
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ภาพที่ 32  Experimental theatre 
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
 
 ฉาก (Scenery) 
 ฉากละครเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการแสดงละครแต่ละครั้ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี
แท้จริงของการแสดง เพราะฉากละครเปรียบเสมือนเครื่องปรุงอาหารที่จะช่วยให้การแสดงน้ันมี
รสชาติมากย่ิงขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมให้การแสดงและตัวละครมีความสวยงามและเด่นชัด
ย่ิงขึ้น ให้ดูสมจริงตามธรรมชาติของท้องเรื่อง ฉากละครยังทําให้เกิดความน่าสนใจ ความต่ืนเต้น เร้า
ใจ สนุกสนาน เศร้าโสก สงบน่ิง และต่ืนตาต่ืนใจ เป็นต้น และยังสามารถทําให้ผู้ชมคล้อยตามได้เป็น
ระยะ จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญอย่างย่ิงในการแสดงละครแต่ละเรื่อง การออกแบบฉาก
ละครจะต้องคํานึงถึงการสร้างฉาก ซึ่งแบ่งออกเป็นดังน้ี 
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 1. ฉากยืนหรือฉากต้ัง 
 2. ฉากแขวนหรือฉากม้วน 
 3. ฉากเลื่อน 
 ฉากละครที่เหมาะกับการแสดงละครน้ัน ควรจะเป็นฉากที่สร้างง่าย ราคาถูก ลงทุนน้อย 
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้โดยง่าย แต่เน้นในเรื่องของเน้ือหาและสีสันลวดลายที่เขียนบนฉากเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับฉากเพ่ือการแสดงเพียงคร้ังเดียว ไม่ควรท่ีจะลงทุนมาก 
 

 

  
 
ภาพที่ 33 ภาพฉาก (Scenery) 
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
 
 1. ฉากยืนหรือฉากต้ัง คือฉากที่ต้ังกับพ้ืนข้ึนมายืน หรือยึดไปยังด้านบนของเวที โดยมีขา
ต้ังข้างหลังเป็นตัวรับนํ้าหนัก ให้ความแข็งแรง วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นแผ่นไม้อัด เสื่อลํา แผ่นไม้ไผ่ ผ้าดิบ 
เป็นต้น โดยการทําใช้ไม้ระแนงในการทําโครง เป็นฉากที่นิยมทํากันมาก เน่ืองจากมีราคาที่ถูก  
 2. ฉากแขวนหรือฉากม้วน คือฉากที่แขวนทิ้งลงมาจากเพดานลงมายังพ้ืนของเวที ฉาก
แบบน้ีราคาค่อนข้างแพง เน่ืองจากต้องใช้ผ้าทําเท่าน้ัน เป็นฉากที่ถาวร สามารถเก็บเอาไว้ได้นาน ใช้
เหลายคร้ัง สะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเน่ืองจากมีนํ้าหนักที่เบา 
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 3. ฉากเลื่อน วัสดุและการทําเหมือนฉากม้วน ต่างกันตรงเพียงวิธีเก็บเท่าน้ัน เพราะฉาก
เลื่อนจะใช้วิธีเหมือนกับผ้าม่าน ชักไปทางด้านหน่ึงของเวทีด้านใดด้านหน่ึง หรือจะดึงไปท้ังสองข้าง
พร้อมกันก็ได้ เป็นฉากที่แขวนด้านบนเวทีเช่นเดียวกับฉากม้วน 
 หลังเวท ี(Back stage) 
 พ้ืนที่ส่วนหลังเวทีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 1. บริเวณท่ีใช้แสดง ซึ่งเป็นส่วนที่จัดให้เป็นสามมิติ เรียกว่า Acting Area 
 2. บริเวณฉาก เป็นบริเวณที่ใช้แขวนฉากแสดงฉากประกอบการแสดงบนเวที อาจใช้เป็น
ที่จัดเตรียมฉากสําหรับการแสดงต่อไป เป็นที่สับเปลี่ยนฉากด้วย 
 3. บริเวณทํางานและเก็บของ เป็นบริเวณท่ีใช้ในการทํางานติดต้ังฉาก ประกอบฉาก และ
เก็บเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
 เวทีสาํหรบัการเต้นรํา (Stage) 
 เวทีเต้นรําต้องกว้างกว่าเวทีเล่นละคร รวมถึงขนาดพ้ืนที่ตํ่าสุดของปีกเวที 10-15 ฟุต ใน
แต่ละข้าง และจะใช้เป็นส่วนเปลี่ยนการแสดงจากพ้ืนที่แสดงกับพ้ืนที่นอกเวที นักเต้นจะเตรียมตัว
สําหรับการเข้า ซึ่งต้องการพ้ืนที่ส่วนปีกในการวอร์มร่างกาย จับจังหวะการหายใจ หรือจับจังหวะการ
ผ่านไปของการแสดงแต่ละชุด จึงจําเป็นต้องมีความกว้างพอสําหรับให้นักเต้นทํากิจกรรมดังที่กล่าว
ข้างต้น รวมถึงส่วนปีกยังเป็นที่แขวนไฟส่องด้านข้างเวทีซึ่งถูกจัดอยู่บนก่ิงเหล็กทางต้ัง 
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ภาพที่ 34 ภาพเวทีสําหรับการเต้นรํา (Stage) 
ที่มา: ซูไรมาน เวศยาภรณ์,  งานฉากละคร 1 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541). 
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 Criterior ของห้องเรียนการแสดง 
 1. Cooling And Ventilation 
  จากกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความต้องการในด้านระบบการหายใจมากข้ึน 
จึงจําเป็นต้องมีระบบถ่ายเทอากาศ นําอากาศบริสุทธ์ิเข้ามาในห้อง 
  ความร้อนแฝง และความช้ืนที่เกิดจากกิจกรรม (ค่าความช้ืนที่เหมาะสมอยู่ที่ 50%) 
อาจใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ หรือระบบปรับอากาศ 
 2. ระบบแสง 
  ใช้แสงธรรมชาติ เท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยไม่ขัดเรื่องพลังงาน และการเคืองตาใน
การมองเห็น (Glare) 
  ใช้แสงประดิษฐ์ โดยใช้โคม Incandescent เพ่ือความสวยงามร่วมกับโคม Fluorescent 
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
  ติดต้ังราวแขวนไฟ สําหรับแขวนไฟ Spot Light ในกรณีใช้ห้องเรียนเป็นห้องซ้อมการ
แสดง 
 3. ระบบเสียง  
  3.1 Sound Insulation 
   3.1.1 คํานึงถึงค่าประสิทธิผลในการยอมให้เสียงผ่านของวัสดุต่าง ๆ  
   3.1.2 ใช้วัสดุที่เหมาะสมต่าง ๆ รวมกัน และเทคนิคต่าง ๆ ที่ผนัง และฝ้าเพดาน 
ช่วยลดนํ้าหนักโครงสร้าง 
  3.2 Sound Diffusion 
   3.2.1 มีมุมเหลื่อมในห้อง เพ่ือสร้างแง่มุมในการสะท้อง ช่วยในการใช้แสง และ
ระบบระบายอากาศ 
   3.2.2 ป้องกันเสียงสะท้อนกลับไปมา ใช้วัสดุที่ดูดเสียงบางส่วน และยอมให้
สะท้อนบางส่วน 
 4. ประตูทางเข้า-ออก 2 ทาง 
  4.1 ประตูบานเปิดเด่ียว สําหรับทางเข้าหลักของนักเรียน ติดกระจกตามความ
เหมาะสม 
  4.2 ประตูบานเปิดคู่ สําหรับขนเคร่ืองดนตรี เปียโน ฯ แบบทึบ 
  4.3 ประตูบานเปิดคู่ภายในห้อง สําหรับขนของออกจากห้องเก็บของ 
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พื้นที่โครงการ 
 ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา คือ แหล่งหรือสถานท่ีที่มีความชํานาญในด้านดุริยางคศิลป์
ล้านนาและเน้นการให้บริการในด้านการเรียนรู้ดนตรีล้านนาในแต่ละประเภท เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวกับดนตรีล้านนา และจัดให้มีการแสดงดนตรีล้านนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะเป็น
หน่วยงานหนึ่งของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและมิใช่เป็นการหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ส่วนเผยแพร่และจัดการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา (EXHIBITION) เป็นส่วนที่จัดแสดง
เน้ือหาความรู้ เก่ียวกับความเป็นมาของดุริยางคศิลป์ล้านนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และนําเสนอ
เก่ียวกับการนําไปใช้ร่วมกับวิทยาการทางด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเก่ียวกับทางด้านจิตใจ ความ
เลื่อมใส จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 2. ส่วนปฏิบัติการทางดุริยางคศิลป์ล้านนา เป็นส่วนให้บริการทางด้านพ้ืนที่ในการสอนดุ
ริยางคศิลป์ล้านนา ที่มีการออกแบบพ้ืนที่อย่างถูกต้องตามหลักและมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่
ครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของผู้ศึกษา พ่อครู-แม่ครูในประเภทต่าง ๆ  
 3. ส่วนการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา เป็นส่วนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงดุริยางค
ศิลป์ล้านนา มีรูปแบบและวิธีการจัดที่น่ัง โดยมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ เวทีที่ใช้สําหรับแสดง 
(Stage House) และที่น่ังของผู้ชม (Audience Seat) 
 4. ส่วนอเนกประสงค์ เป็นส่วนสําหรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการบริการพ้ืนที่ ในการ
จัดแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนากลางแจ้งสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ หรือการจัดงานใน
รปูแบบลักษณะอ่ืน ๆ  
 
งานระบบที่เก่ียวข้องภายในโครงการ 
 EcoDesign 
 หลักการพ้ืนฐานของการทํา EcoDesign คือ การประยุกต์หลักการของ 4Rs ในทุกช่วง
ของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังแสดงในรูป 
 1. การนํา EcoDesign มาประยุกต์ใช้ 
  การนํามาประยุกต์ใช้ จะคํานึงถึงกลไก (EcoDesign Strategy) ใน 7 ด้านหลักคือ 
  1.1 ลดการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction of low-impact 
materials) 
  1.2 ลดปริมาณและชนิดของวัสดุที่ใช้ (Reduction of materials used) 
  1.3 ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Optimization of production techniques) 
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  1.4 ปรับปรุงระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ (Optimization of distribution system) 
  1.5 ปรับปรุงข้ันตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ (Optimization of impact during use) 
  1.6 ปรับปรุงอายุผลิตภัณฑ์ (Optimization of initial lifetime) 
  1.7 ปรับปรุงข้ันตอนการท้ิงและทําลายผลิตภัณฑ์ (Optimization of end-of-life) 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงหลักการพ้ืนฐานของการทํา EcoDesign 

 
 2. ประโยชน์ของการทํา EcoDesign 
  2.1 เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 
  2.2 เพ่ือสร้างผลกําไรให้กับองค์กรโดยการนํากระแสความต้องการสินค้า และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นจุดเด่นในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 
  2.3 สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการลดปริมาณวัตถุดิบ หีบห่อ การใช้
พลังงานในการผลิตสินค้าและบริการ 
  2.4 เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกําแพงทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (Non-tariff Barrier; NTB) และรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีความเข้มงวดจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น WEEE, RoHS, EuP เป็นต้น 
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 Sustainable 
 คือ งานสถาปัตยกรรมที่คํานึงถึงระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและเป็นสถาปัตยกรรมที่
ออกแบบโดยคํานึงถึงความย่ังยืนของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมในแนวความคิดนี้มีเป้าหมายในการ
ออกแบบท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีผลดีต่อสุขภาพ
ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งหลักแนวคิดของ Sustainable Development คือ Nature + Technology 
 1. Nature - Driven Technologies 
  เป็นวิธีการพ่ึงพาธรรมชาติและนํามาใช้ประโยชน์โดยตรงและทางอ้อม โดยพยายาม
นําเทคโนโลยีเคร่ืองกลมาใช้ในอาคารให้น้อยที่สุด เป็นการพ่ึงพาสภาวะแวดล้อมธรรมชาติให้มากที่สุด 
วิธีการน้ีสามารถนํามาออกแบบอาคารโดยมุ่งสู่ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
  Solar and Wind Protection - เป็นวิธีการป้องกันแสงอาทิตย์ และแสวงหา
ประโยชน์จากกระแสลมโดยอาศัยต้นไม้และอุปกรณ์บังแสงแดด รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมและ
ควบคุมทิศทางกระแสลม  
  Daylight - เป็นการอาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติ เพ่ือลดพลังงานจากแสงประดิษฐ์ 
เช่นการเปิด Court หรือ Atrium กลางอาคาร การใช้แผงสะท้อนแสงเข้าสู่อาคาร  
  Thermal Envelope - เป็นการใช้ฉนวนที่เปลือกอาคาร และหลังคา เพ่ือป้องกัน
ความร้อนถ่ายเทเข้าสู่อาคาร  
  Renewable Energy Source - เป็นการนําแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่อย่างไม่จํากัดมาใช้ 
เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
  Recycling (Reuse) - เป็นการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นกักเก็บนํ้าฝน
มารดนํ้าต้นไม้ ทําความสะอาดบ้านเรือนอาคาร เป็นต้น 
  Air Quality - เป็นการนําลมธรรมชาติมาช่วยถ่ายเทอากาศภายในอาคารให้บริสุทธ์ิ
ขึ้น และการใช้ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละอองและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในเวลากลางวัน 
 Technology - Driven Strategies 
 เป็นการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพให้สูงที่สุด โดยการ
ดัดแปลงให้เหมาะสมเพ่ือการประหยัดพลังงาน การออกแบบจะมุ่งสู่ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
 Site Selection - เป็นการคัดเลือกทําเลท่ีต้ังที่เหมาะสมเอ้ือประโยชน์แก่อาคารในด้าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนลดการสิ้นเปลืองในการเดินทางและติดต่อ 
 Lighting Controls & Daylighting - เป็นการควบคุมแสงสว่างที่ใช้ในอาคารให้เหมาะสม 
โดยการอาศัยมนุษย์และอุปกรณ์กล 
 Building Materials - เป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ที่ไม่ต้องพ่ึงพาวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุ
สังเคราะห์ที่มีคุณภาพต่าง ๆ  
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 Heating / Cooling - เป็นการทําความร้อนและเย็น โดยการนําพลังงานจากสภาวะ
แวดล้อมมาใช้อย่างฉลาด 
 Recycling - เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการหมุนเวียนทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว 
นํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือลดพลังงานในการจัดเก็บและทําลาย 
 Sustainable Architecture 
 ในทางสถาปัตยกรรมแล้วมีหลายทางท่ีจะออกแบบ “สถาปัตยกรรมอย่างย่ังยืน” 
(Sustainable Architecture) และรับผิดชอบต่อการเพ่ิมข้ึนของปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนโลก การ
ออกแบบนี้อาจจะสามารถทําได้โดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานของอาคารท่ีดีและยังมีความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างไม่มาก ทั้งน้ีอาจจะสรุปการออกแบบเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมได้เป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ คือ  
 ระบบนิเวศนข์องอาคาร (Building Ecology) 
 ผลิตภัณฑ์และงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคารอาจจะเป็นพิษได้ อาจจะปล่อยสารเคมี 
และเศษฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นระยะเวลายาวนานหลังจากที่อาคารสร้างเสร็จ สาเหตุ
น้ีสามารถแก้ได้หากสถาปนิกมีความเข้าใจและลดอันตรายของการใช้วัสดุต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
มีการปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีผลข้างเคียง รวมไปถึงระบบระบายอากาศท้ังแบบธรรมชาติ
และระบบเครื่องจักรกลสามารถออกแบบให้มีการหมุนเวียนเอาอากาศบริสุทธ์ิเข้ามาในอาคารมาก
ที่สุดและลดภาวะท่ีจะทําให้เกิดเช้ือราหรือความเหม็นอับให้น้อยที่สุด 
 ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) 
 โดยการออกแบบให้อาคารใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ และลดภาระการผลิต
พลังงาน ทั้งยังเป็นการรักษาพลังงานไว้ใช้ในยามจําเป็นจริง ๆ เช่น ในช่วงที่มีการใช้กระแสไฟสูง
ในช่วงร้อนจัด เป็นต้น การออกแบบอาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ การใช้ Thermal 
Mass ของอาคารเพ่ือเก็บหรือระบายความร้อน หรือการออกแบบระบบฉนวนให้เหมาะสมกับการใช้
งาน การใช้ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบทําความเย็นสามารถลดความต้องการ
ในการใช้ไฟฟ้าได้ 
 วัสดุ (Materials) 
 วัสดุบางอย่างที่ใช้ในการก่อสร้างส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมของโลกมากน้อยแตกต่างกัน 
ไม้บางชนิดได้มาจากการตัดไม้ในป่าที่ไม่สามารถปลูกทดแทนได้ วัสดุบางอย่างอาจจะได้มาโดย
กระบวนการที่สร้างมลภาวะให้กับพ้ืนโลก หรือสร้างสารพิษออกมาในขั้นตอนการแปรรูป วัสดุ
บางอย่างผลิตมาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมใน
ขั้นตอนการผลิต สถาปัตยกรรมควรจะคํานึงถึงระบบนิเวศน์ทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับโลก โดย
สถาปนิกควรจะพิจารณาใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ให้น้อยที่สุด 
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 รูปทรงอาคาร (Building Form) 
 รูปทรงของอาคารมีส่วนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของ
ที่ดิน ต้นไม้ หรือสภาพอากาศโดยรอบ ในการออกแบบรูปทรงอาคารอาจจะทําให้มีการเอ้ือต่อการ
หมุนเวียนของการวัสดุ ทรัพยากร ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในอาคาร เพ่ิมความน่าอยู่ให้แก่
ผู้ใช้ และมีความปลอดภัย การออกแบบสามารถสะท้อนถึงความงามในแง่ของความสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น หรือธรรมชาติโดยรอบ และมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในวงเล็ก (Micro-
Climate) 
 การออกแบบอาคารโดยรวมท่ีดี (Good Design) 
 การออกแบบที่ดีต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาหรือผลงานช้ินน้ันทิ้งอะไรไว้บ้าง อาคารที่
คงทนถาวร ง่ายต่อการใช้ คํานึงถึงการนําวัสดุเก่ากลับมาใช้และสวยงาม มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดี เช่น 
ความต้องการในการใช้พลังงานน้อยลง ซ่อมบํารุงน้อย และคุณค่าเพ่ิมขึ้นตามกาลเวลา การออกแบบ
ที่คิดอย่างรอบคอบ ให้ความสําคัญกับรายละเอียดแต่ละส่วน ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และใช้ระบบ
เคร่ืองจักรกลอันทรงประสิทธิภาพซึ่งตอบสนองต่อแนวความคิดของสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน 
 
การศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ 
 กรณีศึกษาที ่1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Cultural Centre) 
 1. เจ้าของโครงการ หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร 
 2. สถานที่ต้ัง ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ขนาด21 ไร่ 
2 งาน 3 ตารางวา 
 3. ประเภทของโครงการ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดการแสดงต่าง ๆ อาทิ 
คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงเป็นสถานที่จักการประชุมต่าง ๆ  
 4. เวลาทําการ (ผู้ให้บริการ) จันทร์-เสาร์ 09.30-16.30 น. 
 5. ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชม (ผู้ใช้บริการ) : ไม่เสียค่าธรรมเนียม (ยกเว้นเวลามีการแสดง 
สัมมนา) 
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ภาพที่ 35 แสดงแผนที่ต้ัง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: แผนผังบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,  เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/ThaiCulMap2_b.jpg 
 
 6. องค์ประกอบภายในอาคาร 
  หอประชุมใหญ่ - หอประชุมมาตรฐานสากล ขนาด 2,000 ที่น่ัง มีเวทียก และหลุม
สําหรับวงดุริยางค์ สําหรับใช้งานทางด้านการแสดงทุกประเภท ตลอดจนการประชุมระดับนานาชาติ 
  หอประชุมเล็ก - หอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 ตารางเมตร สามารถจัดเป็น
ระบบอัฒจันทร์ช่ัวคราว 240 ที่น่ัง ซึ่งสามารถพับเก็บได้ นอกจากน้ันยังสามารถต้ังเก้าอ้ีเพ่ิมเติม หาก
ต้ังเต็มพ้ืนที่ หอประชุมน้ีจุได้ทั้งสิ้น 500 ที่น่ัง สามารถปรับแต่งใช้งานได้หลายลักษณะ ต้ังแต่จัดการ
แสดง จัดการประชุมประเภทต่าง ๆ จัดนิทรรศการ และการเลี้ยงรับรอง 
  โรงละครกลางแจ้ง – ลานกลางแจ้งแบบมีที่น่ังสําหรับผู้ชมจํานวน 1,000 ที่น่ัง ใช้
สําหรับจัดการแสดงกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง และ
อ่ืน ๆ  
  อาคารนิทรรศการ และบริการทางการศึกษา – เป็นแหล่งกลางในการให้ข้อมูลและจัด
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นสถานที่สําหรับประชาชน เยาวชนและศิลปินได้แสดงออกซึ่ง
กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งกลางในการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/ThaiCulMap2_b.jpg�
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 7. เน้ือหาในการจัดแสดง  
  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา ส่งเสริม
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย เพ่ือให้คนไทย
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เกิดความรักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และช่วยกัน
รักษาไว้เป็นศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของชาติสืบไป นอกจากน้ียังเป็นสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในบรรดาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
  นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่อันสําคัญในการเป็นแหล่งกลาง ของการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นสถานที่สําหรับให้เช่าหรือบริการ เพ่ือการแสดงออกซึ่งกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมที่เยาวชน และประชาชนสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ 
และนานาชาติด้วย 
 8. องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน 
 หอประชุมใหญ่ (Main Hall)  
 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นหอประชุมขนาด 2,000 ที่น่ัง ซึ่ง
ได้รับการออกแบบ และก่อสร้างอย่างดีเย่ียม ทางด้านคุณภาพของเสียง สําหรับใช้งานทางด้านการ
แสดงทุกประเภท ตลอดจนการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 36 แสดงบริเวณหน้าโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000811.jpg 
 

http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000811.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000811.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000811.jpg�
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 ที่น่ังภายในหอประชุมใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ช้ันล่าง 1,394 ที่น่ัง ช้ันสอง 242 
ที่น่ัง ช้ันสาม 364 ที่น่ัง 
 

 

5   
 
ภาพที่ 37 แสดงภายในหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.xn--12cm1cbaw5cfn0b0f9dk9hucyc.com/hall/h2.jpg 
 
 เวทีของหอประชุมใหญ่ กว้าง 19.50 เมตร สูง11.00 เมตร ลึก 16.00 เมตร ส่วนเวที
สําหรับการแสดงของไทย กว้าง 14.50 เมตร สูง 9.50 เมตร ลึก 14.50 เมตร เวทีหน้ามีความลึก 
7.50 เมตร (รวมท้ังหลุมวงดุริยางค์ ซึ่งยกระดับเป็นเวทีได้) เมื่อจัดเวทีสําหรับแสดงดนตรีโดยติดแผง
สะท้อนเสียง เวทีจะมีความลึก 18.00 เมตร บนเวทีใหญ่มีเวทียก 2 ชุด ขนาด 12 เมตร x 3.6 เมตร 
และ 2.7 เมตร x 1.8 เมตร ตามลําดับ 
 อุปกรณ์ประกอบการแสดงติดต้ังไว้อย่างครบครัน และทันสมัย เช่น ระบบม่าน และฉาก
ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ระบบแสดงซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบขยายเสียงที่
สมบูรณ์แบบ สามารถถ่ายทอดการแปลภาษาของล่ามไปยังที่น่ังคนดูได้ถึง 4 ภาษา ในขณะเดียวกัน
นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองฉายภาพยนตร์ทั้งระบบ 16 มม. และ 35 มม. 
 ส่วนบริการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ห้องที่ประทับ ห้องโถง และห้องรับรองระดับต่าง ๆ 
ห้องอาหารสําหรับบริการประชาชนท่ัวไป ด้านหลังเวทีมีห้องฝึกซ้อม ห้องแต่งตัวขนาดต่าง ๆ รวม 7 
หอ้ง ห้องสําหรับไหว้ครู และห้องพักนักแสดง 
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ภาพที่ 38 แสดงภายในห้องที่ประทับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.xn--12cm1cbaw5cfn0b0f9dk9hucyc.com/hall/h5.jpg 
 

 

  10   
 

ภาพที่ 39 แสดงภายในห้องโถงช้ันล่าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.xn--12cm1cbaw5cfn0b0f9dk9hucyc.com/hall/h6.jpg 
 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงบริเวณท่ีน่ังรอชมการแสดงที่ตกแต่งด้วยหัวโขนจากเรื่องรามเกียรต์ิ  
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.xn--12cm1cbaw5cfn0b0f9dk9hucyc.com/hall/h8.jpg 

http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000850.jpg�
http://www.ลูกทุ่งประเทศไทย.com/hall/h5.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000805.jpg�
http://www.ลูกทุ่งประเทศไทย.com/hall/h6.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000799.jpg�
http://www.ลูกทุ่งประเทศไทย.com/hall/h8.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000850.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000805.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000858.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000799.jpg�


 79 

 
 

ภาพที่ 41 แสดงห้องฝึกซ้อมการแสดงพร้อมราวจับสําหรับการเต้นบัลเล่ต์และกระจกบานใหญ่ 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/24.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 42  แสดงห้องแต่งตัวนักแสดงพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.xn--12cm1cbaw5cfn0b0f9dk9hucyc.com/hall/h10.jpg 
 

 
 

ภาพที่ 43 แสดงบริเวณจัดเลี้ยงรับรอง ช้ันสอง ที่สามารรองรับแขกวีไอพีได้ประมาณ 30-50 คน 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000862.jpg 
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 หอประชุมเล็ก (Small Hall) 
 เป็นหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 ตารางเมตร สามารถปรับแต่งใช้งานได้หลาย
ลักษณะ ต้ังแต่จัดการแสดง จัดการประชุมประเภทต่าง ๆ จัดนิทรรศการ และการเลี้ยงรับรอง      
เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 44 แสดงทางเข้าหลักสู่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000821.jpg 
 
 ที่น่ังภายในหอประชุมเล็ก จัดเป็นระบบอัฒจันทร์ช่ัวคราว 240 ที่น่ัง ซึ่งสามารถพับเก็บ
ได้ นอกจากน้ันยังสามารถต้ังเก้าอ้ีเพ่ิมเติม หากต้ังเต็มพ้ืนที่ หอประชุมน้ีจุได้ทั้งสิ้น 500 ที่น่ัง 
 

 

  23   
 
ภาพที่ 45 แสดงเวที และที่น่ังภายในหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/Small%20Hall%2004.0.jpg 
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 เวทีมีกรอบขนาดความกว้าง 12 เมตร สูง 6 เมตร ลึก 6 เมตร อุปกรณ์การแสดง มี
ครบถ้วนเช่นเดียวกับหอประชุมใหญ่ และมีระบบปรับแต่งปริมาตรของห้อง และแผงสะท้อนเสียงที่
สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับปริมาตรของห้อง และการใช้สอย 
 

 
 
ภาพที่ 46 แสดงพ้ืนที่อเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/Movable%20Ceiling.0.jpg 
 
 พ้ืนที่อเนกประสงค์ ที่น่ังต่างระดับถูกพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ และฝ้าเพดานที่
สามารถเลื่อนปิดเปิด เพ่ือควบคุมคุณภาพเสียง 
 

 
 
ภาพที่ 47 แสดงห้องควบคุมแสงและเสียง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/SmallHallControlRoom.jpg 
 
 ส่วนบริการ ประกอบไปด้วยห้องโถง ร้านค้า ห้องเตรียมงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ห้อง
แต่งตัวนักแสดงขนาดต่าง ๆ รวม 7 ห้อง ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโรงละครกลางแจ้งได้ 
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ภาพที่ 48 แสดงห้องโถงหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/26.jpg 
 
 โรงละครกลางแจ้ง (Amphitheatre) 
 ต้ังอยู่ด้านหลังของหอประชุมเล็ก ใช้สําหรับจัดการแสดงกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น 
การแสดงดนตรี การแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมการแสดงท่ี
ต้องการบรรยากาศแบบโล่งแจ้ง สบาย ๆ และเป็นกันเอง มีที่น่ังรูปอัฒจันทน์สําหรับผู้ชมจํานวน 
1,000 ที่น่ัง โดยมีห้องแต่งตัว และห้องพักผ่อนสําหรับนักแสดงอยู่ในส่วนหลัง 
 

 

    
 
ภาพที่ 49 แสดงเวทีกลางแจ้ง และที่น่ังสําหรับผู้ชม 1,000 คน  
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/320/P1000876.jpg 
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 ลานกลางแจ้ง หรือลานอเนกประสงค์ (Multi-purposed Plaza) อยู่ระหว่างหอประชุม
เล็กและหอประชุมใหญ่ ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อีกส่วนหน่ึง เพราะ
มีลักษณะเป็นลานยกสูงและลานระดับตํ่า ลักษณะภูมิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยไม้ไทยนานาพันธ์ุ เหมาะ
สําหรับงานที่ต้องการบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายยามเย็น 
 

 
 
ภาพที่ 50 แสดงลานกลางแจ้งท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/320/P1000883.jpg 
 
 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน (Changing Exhibition Hall) 
 ห้องนิทรรศการหมุนเวียนต้ังอยู่บริเวณช้ัน 1 ของอาคารนิทรรศการและบริการทาง
การศึกษา เป็นห้องสําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตามหัวข้อที่กําหนดและ
จัดนิทรรศการจากผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมกันจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ประชาชนท่ีไป นิสิต
นักศึกษา หรือนักเรียน 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงทางเข้าห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000766.jpg 
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ภาพที่ 52 แสดงการจัดแสดงศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000761.0.jpg 

 

 
 
ภาพที่ 53 แสดงพ้ืนที่ใช้งานภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียน 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/ ChangingExhibitionRoom.jpg 
 
 ห้องนิทรรศการถาวร(Permanent Exhibition Hall) 
 ห้องนิทรรศการถาวรต้ังอยู่ที่ช้ัน 2 ของอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา เป็น
ห้องสําหรับจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองด้วยวัฒนาการชนชาติไทย มีเร่ืองราวสําคัญ ๆ คือ 
ความเป็นมาของชนชาติไทย ภูมิจักรวาล ภาษาและวรรณคดี การดํารงชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรม
ข้าว ประเทศไทยกับโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของชนชาติไทย 
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ภาพที่ 54 แสดงบริเวณห้องนิทรรศการถาวร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000772.jpg 
 
 ห้องสมุดวัฒนธรรม (The Cultural Library) 
 ห้องสมุดวัฒนธรรมต้ังอยู่ที่ ช้ัน 3 อาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา เป็น
ห้องสมุดที่เน้นข่าวสารและความรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะ มีบริการหนังสือ วารสาร และ
นิตยสารทางศิลปวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์และข่าวสารรายวัน ซีดี วีซีดี เทปบันทึกภาพการแสดง กวี
นิพนธ์ ดนตรี และเทปโทรทัศน์ ทั้งด้านสารคดีและการบันเทิง 
 

 
 
ภาพที่ 55 แสดงบรรยากาศภายในห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000790.jpg 
 
 ศาลาไทยและศาลาญีปุ่่น (Thai and the Japanese Pavilions) 
 ศาลาไทยและศาลาญี่ ปุ่น ได้รับการพิจารณาให้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของ
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้ทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
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แห่งประเทศไทย โดยถือเอาศาลาไทยเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทยสมบูรณ์แบบตาม
อุดมคติ เช่นเดียวกับศาลาญี่ปุ่นที่มีการออกแบบศาลาและจัดวางองค์ประกอบตามแนวประเพณีและ
วัฒนธรรมประจําชาติของญี่ปุ่น 
 บริเวณหน้าศาลาไทย เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่สามารถจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
เน่ืองจากมีลักษณะเป็นลานกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นศาลาไทยที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง ที่แวดล้อม
ไปด้วยพรรณไม้อันร่มรื่น เช่นเดียวกับศาลาญี่ปุ่นที่สามารถจัดกิจกรรมเล็ก ๆ ท่ามกลางสวนญี่ปุ่นที่
งดงามและแปลกตา 
 

 
 
ภาพที่ 56 แสดงศาลาไทยสัญลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทยสมบูรณ์แบบตามอุดมคติ 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000793.0.jpg 
 

 
 
ภาพที่ 57 แสดงศาลาญี่ปุ่นที่มีการออกแบบและจัดองค์ประกอบตามแนวประเพณีและ วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000819.jpg 
 

http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000793.0.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000793.0.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000819.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000819.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000793.0.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/4525/3621/1600/P1000819.jpg�


 87 

 กรณีศึกษาที ่2 โรงละคร M Theatre 
 โรงละคร M Theatre ต้ังอยู่ที่ 2884/2 ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างสี่แยกเอกมัยและ
แยกซอยทองหล่อ  
 

 
 
ภาพที่ 58 แสดงแผนที่ต้ัง โรงละคร M Theatre 
ที่มา: โรงละคร M Theatre,  เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiticketmajor.com/images/venue/279.jpg 
 

 
 
ภาพที่ 59 แสดงด้านหน้าโครงการ โรงละคร M Theatre 
ที่มา: โรงละคร M Theatre,  เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://blogsgu.com/wp-content/uploads/2012/10/c67103740fz0.jpg 
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 1. แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
  อาคารโรงละครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนอาคารศูนย์การค้าเชิง Contemporary 
and Relaxation Lifestyle ซึ่งเป็นอาคารที่เพ่ิงก่อสร้างใหม่เพ่ือรองรับการใช้ชีวิตหลากหลายของคน
ปัจจุบัน สําหรับการพบปะ สังสรรค์ รับประทานอาหาร นอกจากน้ี ยังมี Event Hall ที่ตกแต่งภายใน
ด้วยสไตล์โมเดิร์น ที่เน้นความทันสมัยและเรียบง่าย สามารถจัดเป็นพ้ืนที่รองรับงานต่าง ๆ ได้อย่าง
สม่ําเสมอตลอดปี 
 2. องค์ประกอบภายในอาคาร  
  จากอาคารด้านหน้าจะมีส่วนเช่ือม เข้าสู่อาคารโรงละคร (Auditorium) ซึ่งจะได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการตอบรับกระแสของการแสดงบนเวทีที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นละครเวที ละครเพลง การแสดงคอนเสิร์ต แฟช่ันโชว์ ตลอดจน
งานสัมมนา ถ่ายโฆษณา จัดการประชุม ได้ตามความประสงค์ นอกไปจากที่น่ังคนดูและที่น่ังเสริม โรง
ละครยังมีช้ัน BOX สําหรับแขกพิเศษ 
 

 
 
ภาพที่ 60 แสดงภายใน โรงละคร M Theatre 
ที่มา: โรงละคร M Theatre,  เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://img74.imageshack.us/img74/7199/c67103742pl2.jpg 
 
  จํานวนที่น่ัง 821 ที่น่ัง ได้แก่ 
  2.1 ที่น่ังปรกติ 787 ที่น่ัง 
  2.2 ที่น่ัง Box 12 ที่น่ัง 
  2.3 ที่น่ังเสริมพิเศษบริเวณด้านข้าง ช้ัน 2 18 ที่น่ัง 
  2.4 ที่น่ังสําหรับรถเข็นคนพิการ 4 ที่น่ัง 
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  ขนาดเวที กรอบเวทีกว้าง 15 เมตร สูง 6 เมตรพ้ืนที่การแสดง กว้าง 15 เมตร ลึก 16 
เมตรบาร์แขวนฉากและไฟ 20 บาร์ 
  ห้องซ้อมการแสดง กว้าง 5.40 เมตร ยาว 10.50 เมตร พ้ืนปูไม้ปาร์เก้ 
  ห้องแต่งตัวและห้องอนกประสงค์ แบ่งออกเป็นห้องแต่งตัว 2 ห้องพร้อมห้องนํ้าและ
ห้องอาบนํ้าในแต่ละห้องห้องอเนกประสงค์ 2 ห้อง ใช้สําหรับปรับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวเพ่ิมเติม หรือ 
เป็นห้องทํางานช่ัวคราวสําหรับผู้ใช้บริการ 
 
 กรณีศึกษาที ่3 Vancouver Concert Hall 
 ผู้ออกแบบ Bing Thom 
 สถานที่ต้ัง Vancouver, Canada 
 พ้ืนที่ทั้งหมด 35,000 ตารางเมตร 
 Concert Theatre 1,950 ที่น่ัง 
 Small Theatre 450 ที่น่ัง 
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงผังโครงการ Vancouver Concert Hall 
ที่มา: The Concer Hall Complex, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
 http://concerthallcomplex.org/wp-content/uploads/2011/03/Vancouver-Concert-
Hall_Plan_BTA-March-4-2011-Release.jpg 
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 1. แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
  แนวคิดในการออกแบบได้คงเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไว้แต่เปลี่ยนแปลง
function การใช้งานภายในให้เป็นจุดศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยการใช้
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นปรับเปลี่ยนห้อง gallery เดิมให้เป็นโรงละครขนาดเล็กและสร้าง
พ้ืนที่ใต้ดินให้เป็น concert  hall ขนาดใหญ่ 1,950 ที่น่ัง 
 

 
 
ภาพที่ 62 แสดงรูปตัดอาคาร Vancouver Concert Hall 
ที่มา: Concert Hall Complex, Vancouver Concert Hall, accessed February 5, 2012, 
available from http://concerthallcomplex.org/wp-ontent/uploads/2011/03/Vancouver-
Concert-Hall_Section_BTA-March-4-2011-Release.jpg 

 
 2. องค์ประกอบภายในอาคาร  
  พ้ืนที่ภายในโครงการประกอบไปด้วย Concert Theatre 1,950 ที่น่ัง, โรงละครขนาด
เล็ก 450 ที่น่ัง, ศูนย์การเรียนรู้, ห้องซ้อมการแสดง, Galleries และพื้นที่ทํากิจกรรมกลางแจ้ง 
 
 กรณีศึกษาที ่4 King Abdullah II House of Culture & art 
 ผู้ออกแบบ Zaha Hadid 
สถานที่ต้ัง Amman, Jordan 
 พ้ืนที่ทั้งหมด 32,371 ตารางเมตร 
 Concert Theatre 1,600 ที่น่ัง 
 Small Theatre 400 ที่น่ัง    
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ภาพที่ 63 แสดงทัศนียภาพโครงการ King Abdullah II House of Culture & art 

ที่มา: King Abdullah II House of Culture & art, accessed February 5, 2012, available 
from http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/02/0006-1439_darat 
_ rend_02.jpg 
 
 1. แนวคิดและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
  การออกแบบศูนย์ศิลปะการแสดงน้ีได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเก่าแก่ของ Petra คือ
การแกะสลักอาคารหินและการกัดเซาะของช้ันหิน จึงทําให้รูปแบบอาคารกลมกลืนกับบริบทโดยรอบ
และเกิดการเช่ือมต่อกันระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่จัดแสดงภายใน 
 

 
 
ภาพที่ 64 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโครงการ King Abdullah II House of Culture & art 

ที่มา: King Abdullah II House of Culture & art, accessed February 5, 2012, available 
from http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/02/0006-1439_darat 
_ rend_02.jpg 

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/02/0006-1439_darat_rend_02.jpg�
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/02/0006-1439_darat_rend_02.jpg�
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/02/0006-1439_darat_rend_02.jpg�
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/02/0006-1439_darat_rend_02.jpg�


 92 

 2.  องค์ประกอบภายในอาคาร  
 
 

   
 
 

ภาพที่ 65 แสดงผังโครงการ King Abdullah II House of Culture & art 
ที่มา: King Abdullah II House of Culture & art, accessed February 5, 2012, available 
from http://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2012/08/Arch2o-King-Abdullah-II-
House-of-Culture-and-Art-12.jpg 
 
  พ้ืนที่ภายในโครงการประกอบไปด้วย Concert Theatre 1,600 ที่น่ัง, โรงละครขนาด
เล็ก 400 ที่น่ัง, ศูนย์การเรียนรู้, ห้องซ้อมการแสดง, และ Galleries 

 

 
 
ภาพที่ 66 แสดงรูปตัดอาคารโครงการ King Abdullah II House of Culture & art 
ที่มา: King Abdullah II House of Culture & art, accessed February 5, 2012, available 
from http://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2012/08/Arch2o-King-Abdullah-II-
House-of-Culture-and-Art-11.jpg 
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ภาพที่ 67 แสดงพ้ืนที่ภายในโรงละคร King Abdullah II House of Culture & art 
ที่มา: King Abdullah II House of Culture & art, accessed February 5, 2012, available 
from http://arch2o.com/wp-content/uploads/2012/08/Arch2o-King-Abdullah-II-House-
of-Culture-and-Art-2.jpg 
 

 
 
ภาพที่ 68 แสดงพ้ืนที่ภายในส่วนต้อนรับ King Abdullah II House of Culture & art 
ที่มา: King Abdullah II House of Culture & art, accessed February 5, 2012, available 
from http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2010/02/1267053841-king-
abdullah-ii-house-of-culture-art-lobby02-528x343.jpg 
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สรุปกรณีศึกษา 
 
ตารางที่ 3 แสดงตารางสรุปกรณีศึกษา 
 

หัวข้อ 
การศึกษา 

สรุป 

ประเภท  เป็นแหล่งกลางในการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นสถานที่สําหรับ
ประชาชน เยาวชนและศิลปินได้แสดงออกซึ่งกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ
เป็นแหล่งกลางในการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ประเภทผู้ใช้  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษา พ่อครู แม่ครู สมาชิกของศูนย์ฯ และประชาชนท่ัวไป 

แนวคิดในการ
ออกแบบ 

แนวคิดด้านการออกแบบปรับปรุงโดยให้การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในแสดง
ความกลมกลืนกับตัวอาคารและบริบทโดยรอบเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่สอดคล้องกัน
สําหรับแนวความคิดด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมีแนวทางในการสร้าง
แนวความคิดที่สอดรับต่าง ๆ ของศิลปะกลองชัยยะมงคลภูมิปัญญาล้านนา  

แปลน มีแนวทางในการออกแบบผังให้สอดรับกับพ้ืนที่และการใช้งานของอาคารและสร้าง
ทางสัญจรใหม่ภายในตัวอาคารให้สอดรับกับกิจกรรมในแต่ละส่วนที่ต่อเน่ืองไม่เกิด
ความสับสนโดยที่ผู้พิการสามารถใช้พ้ืนที่ได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป  

ลักษณะการใช้
พ้ืนที่ 

ใช้พ้ืนที่ในการจัดแสดงทั้งหมด 50% ใช้พ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้ 30%   
ใช้พ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการ 10% ใช้พ้ืนที่สําหรับส่วนบริการ 10% 

การใช้ส ี   
 
สัดส่วนของสีทีใช้ในการออกแบบจัดสัดส่วนให้มีเกิดความแตกต่างกันระหว่างส่วนที่
ต้องการเน้นในอัตราส่วน 70:30ใช้สีเทาเข้มเป็นพ้ืนให้กับการจัดแสดงโดยหอประชุม
จะใช้สีสองคู่สีในอัตราส่วนที่ทําให้เกิดความเด่นกับการจัดแสดง Theme น้ัน ๆ  

การใช้แสง ควบคุมปริมาณแสงทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับการจัดแสดง
ในแต่ละส่วน สําหรับการเลือกใช้แสงประดิษฐ์เลือกใช้แสงที่ไม่ทําให้เกิดความระคาย
เคืองตาในการรับชมการแสดง 

การใช้วัสดุ  การเลือกใช้วัสดุเลือกโทนสีให้มีความสอดคล้องกัน 70% และใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติ
โดดเด่นแตกต่างจากวัสดุโดยรวมประกอบเป็นส่วนน้อย 30% 
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ตารางที่ 3 แสดงตารางสรุปกรณีศึกษา (ต่อ) 
 

หัวข้อ 
การศึกษา 

สรุป 

ลักษณะเคร่ือง
เรือน 

ลักษณะเครื่องเรือนออกแบบให้ดูทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดวางในพ้ืนที่ส่วน
น้ันๆ  

งานระบบอ่ืนๆ  - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง Spot Light/Fluorescent /Track Light/Up 
Light/Down Light/LED Light 

- ใช้ระบบดับเพลิงแบบมือถือ 
- มีกร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัยด้วยการตรวจจับควันและความร้อน 
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
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บทที ่3 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 
แนวทางและวิธีการวิจัย 
 แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
Depth Interview) ที่เน้นประเด็นเรื่อง ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา จากผู้เช่ียวชาญในด้านกลองภูมิ
ปัญญาล้านนาที่มีแบบแผน รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของกลองภูมิ
ปัญญาล้านนา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ด้านต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ใช้ในการออกแบบโครงการ 
 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากวัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 15-18 ปี (กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรหลัก
ที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนําไปวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูป 
ในการหาค่าสถิติต่าง ๆ ทั้งสถิติเบ้ืองต้นและสถิติวิเคราะห์ โดยมีการทดสอบความเช่ือถือได้ 
(Reliability Test) ของมาตรวัดของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนนําไปใช้ 
 
ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่างประชากร 
 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกประชากรเป้าหมาย คือ (ก) กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ที่มีความสนใจในศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา (ข) กลุ่มผู้ที่มีความเช่ียวชาญในศิลปะ
กลองภูมิปัญญาล้านนา (ค) กลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ในฝ่ายการ
เรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนา ฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 15-18 ปี 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งเป็นกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 ราย 
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การสุ่มตัวอย่าง  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการ
แบบ บอลล์หิมะ (Snowball Sampling) ใช้ในกรณีที่หน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรือไม่ทราบ
จํานวนของหน่วยวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา โดยจะทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมาย
ไปเรื่อย ๆ จนกว่าข้อมูลที่ได้รับจะคงที่ ทั้งน้ีเพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 กลุ่มประชากรที่สุ่มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู้วิจัยจะต้องหาตัวอย่างแรกให้ได้ 
โดยเร่ิมจากผู้ที่มีความรู้ ความสมารถให้คําแนะนําในศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา โดยการสัมภาษณ์
เจาะลึกให้ครบทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา และให้ผู้เช่ียวชาญช่วยแนะนําว่ามีใครบ้าง ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและคุณค่า ภูมิปัญญาและศรัทธา รูปแบบการสร้างและวิธีการตี ของศิลปะ
กลองภูมิปัญญาล้านนา ผู้วิจัยจึงเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่ผู้เช่ียวชาญแนะนํามา ซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาให้ได้อีก 1 คน 2 คน 3 คน หรือมากกว่า หลังจากน้ันจึงขอให้คนที่ได้ถูกสัมภาษณ์
ไปแล้ว ช่วยแนะนําคนมาเพ่ิมอีกคนละ 1 คน 2 คน หรือ 3 คน จนได้จํานวนตัวอย่างมากพอ ใน
กระบวนการวิจัยผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจากบุคคลแรกให้ครบถ้วนตามที่ต้องการ แล้วจึงเก็บข้อมูล
จากบุคคลชุดที่สองให้ครบถ้วน ทําเช่นน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีต้องการ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 
2546)  
 สําหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ได้น้ันผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ประชากรสามกลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่มีความ
สนใจในศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ที่มาและคุณค่า ภูมิปัญญาและศรัทธา 
รูปแบบการสร้างและวิธีการตี  
 2. กลุ่มผู้ที่มีความเช่ียวชาญในศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 3. กลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ในฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางค
ศิลป์ล้านนา ฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายงานระบบ ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมาย จํานวน 200 
คน โดยมีวิธีการในการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทําการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดระบบการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้น 18 โรง รายละเอียด
ดังตารางการสุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากรเป้าหมาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) จากจํานวนนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกตามอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 
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ตารางที่ 4 แสดงการจัดกลุ่มโรงเรียนทั้ง 18 โรง ไปตามหน่วยงานที่สังกัด 
 

ลําดับที ่ สังกัด รายชื่อโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 

2 

3 

4 

สพม. เขต 34 

(สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา) 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

โรงเรียน0วัฒโนทัยพายัพ 

โรงเรียน1หอพระ 

1,053 

2,157 

1,282 

684 

5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียน2สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 720 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

โรงเรียนเอกชน 

(สมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่) 

โรงเรียน3เทพบดินทร์วิทยา 

โรงเรียน4ธรรมราชศึกษา 

โรงเรียน5พิงครัตน์ 

โรงเรียน6ดาราวิทยาลัย 

โรงเรียน7เชียงใหม่คริสเตียน 

โรงเรียน8ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

โรงเรียน9มงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียน10พระหฤทัย 

โรงเรียน11เรยีนาเชลีวิทยาลัย 

โรงเรียน12วชิรวิทย์ 

โรงเรียน13วารีเชียงใหม่ 

โรงเรียน14วิชัยวิทยา 

677 

785 

453 

1,068 

477 

983 

1,226 

620 

637 

489 

515 

450 

18 กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 359 

รวม 14,635 

 

http://210.246.188.154/mathayom/report/report001/IVP1.php?50101316�
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 จากน้ันทําการจัดกลุ่มโรงเรียนทั้ง 18 โรง ไปตามหน่วยงานท่ีสังกัด ทําให้ได้ 4 หน่วยงาน
สังกัด  
 ขั้นที่ 2 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ด้วยวิธีการจับสลาก โดยกําหนดให้แต่ละสังกัด มี
โรงเรียนที่จะต้องถูกสุ่มมาเป็นตัวแทนสังกัดละ 1 โรงเรียน จึงทําให้ได้โรงเรียนตัวอย่างซึ่งเป็นหน่วย
วิเคราะห์จํานวน 4 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งมีจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายรวมทั้งสิ้น 4,219 คน  
 ขั้นที่ 3 นําจํานวนนักเรียนจากจํานวน 4 โรง รวมท้ังสิ้น 4,219 คน ไปคํานวณหาจํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ซึ่งจะได้ทํา
การแจกแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่อไป 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ตัวแปรหลักที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย  
 1. ที่มาและคุณค่าความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนา  
 2. ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 3. พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 4. ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ได้กําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยในการศึกษาเรื่อง 
ศิลปะกลองภูมิ ปัญญาล้านนา สู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา โดยมีกรอบ
แนวความคิดหลักสําหรับการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 จากกรอบแนวความคิดหลักในการดําเนินงานวิจัย เร่ิมต้ังแต่ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา
กลอง โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มาและคุณค่าความสําคัญ, ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้าง, พลังศรัทธา 
และภูมิปัญญาและระเบียบในการตี จากน้ันนําเอาแก่นแท้ของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนามาสร้าง

ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
1. ที่มาและความสําคัญ 

2. ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้าง 
3. พลังศรัทธาของกลอง 

4. ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง 

Physical Environment 
1. สภาพแวดลอ้ม 
2. ประโยชน์ใช้สอย 
3. กรณีศึกษา 
4. องค์กร 
5. ทฤษฎีการออกแบบ  

ประชากรเป้าหมาย 
ผู้ใชบ้ริการ 
วัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 15-18ปี (กลุม่มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) 
ผู้ให้บริการ 
 ฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนา ฝ่ายจดัการแสดง ฝ่าย
งานระบบ ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
วิเคราะห์ 
พฤติกรรม ,บทบาทหน้าที ่
 

ศูนย์ดุรยิางคศลิปล์้านนา 
1. PUBLIC ZONE 
2. PRIVATE ZONE 
3. BACK OF THE HOUSE 
4. SERVICE ZONE 
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แนวความคิดในการเผยแพร่ดุริยางคศิลป์ล้านนาให้กับคนรุ่นหลัง โดยพัฒนาปรับปรุงไม่ให้เกิดความ
ล้าหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้พลังงานทดแทนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญาล้านนาที่มีคุณค่า โดยมีตัว
แปรในการควบคุมการวิจัยคือ การศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงงานระบบที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ตลอดจนผู้วิจัยตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติและวิถีชีวิตที่ผูกพัน
กับดุริยางคศิลป์ล้านนาเพ่ือเป็นแบบอย่างปฏิบัติสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง (อายุ
ระหว่าง 15 – 18 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงที่เด็กมีความผูกพันกับ
เพ่ือนในกลุ่มมาก มีความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกันและทําให้มีชีวิตทางสังคมที่สนุกสนานได้ดี
ที่สุด (ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล,2549) ดังน้ันหากอบรมจริยธรรมและปลูกฝังแนวคิดในการดําเนินชีวิต
ในทางที่ดี เด็กวัยรุ่นในช่วงอายุน้ีจะเกิดรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะ
นิสัยในทางที่ดี เกิดความหวงแหนในคุณค่าของศิลปะภูมิปัญญาล้านนาที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น และ
สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของตัวเองได้ นอกจากน้ียังทําให้เกิดการร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานทางดุริยางคศิลป์ล้านนาที่สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังเช่นกลองภูมิปัญญา
ล้านนาที่ใช้ศิลปะ บทบาท พลังศรัทธา คุณค่า และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนา
ให้เป็นที่รู้จัก กึกก้องดังกังวานเช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองภูมิปัญญาล้านนาในอดีต 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3  ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
1. ที่มาและความสําคัญ 
2. ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้าง 
3. พลังศรัทธาของกลอง 
4. ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง 

ประชากรเป้าหมาย 
ผู้ใชบ้ริการ 
วัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 15-18ปี (กลุม่มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ผู้ให้บริการ 
ฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนา ฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายงานระบบ ฝ่าย
ซ่อมบํารุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา 
วิเคราะห์ 
พฤติกรรม, บทบาทหน้าที ่

Physical Environment 
1. สภาพแวดล้อม 2. ประโยชน์ใช้สอย 
3. กรณีศึกษา 4. องค์กร 
5. ทฤษฎีการออกแบบ  

ศูนย์ดุรยิางคศลิปล์้านนา 
1. PUBLIC ZONE 2. PRIVATE ZONE 
3. BACK OF THE HOUSE 4. SERVICE ZONE 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
บทสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย โดยข้ันที่ 1 ได้ถอดเทปคําสัมภาษณ์เจาะลึกของแต่ละตัวอย่าง
ออกมา ขั้นที่ 2 ได้ทําการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ และจับประเด็นเก่ียวกับสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจกล่าว และได้
กําหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นที่ 3 ทําการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามตัวแปรโดยใช้
โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ และ ขั้นที่ 4 ทําการสรุปเน้ือหาของแต่ละตัวแปร เพ่ือใช้ใน
การออกแบบต่อไป 
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บทที ่4 
 

ศึกษาศลิปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในเรือ่งท่ีมาและคณุค่าความสําคัญ, ภูมิปัญญา 
และพธิีกรรมการสร้าง, พลังศรัทธา และภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง 

 
สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่ได้จากเอกสารเพื่อใช้ในการออกแบบ 
 ที่มาและคุณค่าความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 กลองชัยมังคละ หรือกลองชัยมงคล มีบทบาทในล้านนาคือเป็นอาณัติสัญญาณด้าน
ราชการสงคราม การเมืองการปกครอง การเป็นอาณัติสัญญาณในกิจกรรมการสื่อสารในพิธีกรรม  
การบอกสัญญาณวันโกนวันพระ ตลอดถึงการสร้างความร่ืนเริงบันเทิงใจ เน่ืองจากล้านนาในอดีต ยัง
ไม่มีระบบการส่ือสาร และสิ่งให้ความบันเทิงที่ทันสมัย จึงอาศัยเสียงกลองเป็นสื่อในกิจกรรมดังกล่าว   
การท่ีกลองมีบทบาทต่อสังคม โดยเฉพาะการเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการ การเมืองการปกครอง 
ถือเป็นบทบาทสําคัญในยุคสมัยน้ัน เน่ืองจากผู้ปกครองและประชาชนจะสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางก็ต้องอาศัยอาณัติสัญญาณจากเสียงกลองเป็นสําคัญด้วยเหตุน้ีเองจึงมีการกําหนด
ระเบียบเก่ียวกับการตีกลอง เพ่ือแจ้งเหตุในชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น การประโคมใน
ทํานองชนะศึกเป็นอาณัติสัญญาณแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม ศึกสงคราม ทําให้ผู้คนเกิดความ
ต่ืนตัว พร้อมรับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น การประโคมในทํานองกลองอุ่นเมืองเป็นอาณัติสัญญาณ
เมื่อมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรูเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ทหาร และชาวเมือง หรือประโคมกันอย่าง
ครึกครื้นในงานบุญประเพณีทางพุทธศาสนาทําให้ผู้คนเกิดความคึกคักและปีติยินดีในงานบุญประเพณี
น้ัน ๆ เป็นต้น (มงคล เสียงชารี, 2551) 
 ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 ดิษฐ์ พิยารมย์ (2553) ได้พบว่าจากคติการสร้างกลองชัยมงคล หรือกลองชัย ซึ่งได้รับคติ
มาจากสุวรรณกักกฎชาดก ถือว่าเป็นของสูงและศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน การสร้างกลองชัยมงคลของชาว
ล้านนาในอดีต จึงมีความพิถีพิถันเป็นอย่างย่ิงโดยจะสร้างให้ถูกต้องตามพิธีกรรม และสอดคล้องกับ
คติความเช่ือของชาวล้านนา เพราะถือว่า เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ินํามาซึ่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคล
แก่บ้านเมือง 
 พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) กล่าวว่า การจะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคล
ได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ันจําเป็นต้องทําพิธีไหว้ครูหรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีขึ้นขันไหว้ครู เพ่ือฝากตัวเป็น
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ศิษย์ศึกษาเล่าเรียนการตีกลองชัยมงคลน้ัน ถือเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิและสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่จะศึกษา
เล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคลได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ัน จะต้องทําพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์กับ
ครูบาอาจารย์หรือ“พ่อครู” เสียก่อน 
 ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2553) และสน่ัน ธรรมธิ (2550) ได้กล่าวว่า การตีกลองชัยมงคล 
จัดเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง ของภูมิปัญญาดุริยางคศิลป์ล้านนา ที่ว่าเป็นศาสตร์น้ัน เพราะมี
หลักการทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์เหมือนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่สามารถอธิบาย ฝึกฝนและถ่ายทอดให้แก่กัน
และกันได้ นอกจากน้ัน ยังสามารถถอดบทเรียนเป็นชุดองค์ความรู้ได้อีกด้วย ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์น้ัน 
เพราะเมื่อได้ศึกษาฝึกฝน และพัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์แล้ว จะทําให้เกิดความชํานาญ
คล่องแคล่ว และสามารถประยุกต์ หรือดัดแปลงเพ่ิมกลเม็ดเด็ดพรายลีลาท่าทางการตีกลอง ให้
สวยงาม และไพเราะ ได้ตามความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบของผู้ตี จนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะบุคคล 
 
สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการออกแบบ 
 ที่มาและคุณค่าความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 พระนคร ปญฺญาวชิโร (2555) กล่าวว่า เน้ือหาของอณกสูตต์ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัย
ดอกเด่ือ ซึ่งกล่าวถึง การนําก้ามปู (คีมปู) มาทําเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ โดยระบุช่ือ กลอง
ชัยมังคละ แล้วกล่าวเปรียบเทียบการประดับตกแต่งกลองชัยมังคละใบน้ีได้รับแนวคิดจากพระไตรปิฎก 
กล่าวคือ การนําก้ามปูมาสร้างเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ ช่ือ กลองชัยมังคละ น้ี เป็นเน้ือหาที่
ได้รับแนวคิดมาจาก สุวรรณกักกฏชาดก แล้วมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเนื้อหา ให้เป็นเรื่องราวที่
สอดคล้องกับคติท้องถิ่นล้านนา กล่าวคือ ในสุวรรณกักกฏชาดกกล่าวถึง กลองที่ทําจากก้ามปู โดย
ระบุช่ือกลองที่ทําจากก้ามปูว่า 
 ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 สมภพ เพ็ญจันทร์ (2556) และพ่อครูมานพ ยาระณะ (2556) กล่าวถึงวิธีการสร้างกลองชัย 
โดยเร่ิมจากการหาฤกษ์งามยามดี และการคัดไม้ที่นํามาสร้างให้ถูกต้องตามตํารา ซึ่งกําหนดให้ใช้ไม้ที่
มีคุณลักษณะเหมาะสม เพ่ือความเป็นสิริมงคลและความคงทนของกลอง ก่อนจะตัดต้นไม้ ช่างจะ
ประกอบพิธีบอกกล่าว และขออนุญาตตัดต้นไม้ จากเจ้าป่าเจ้าเขา เหล่าเทพยดาและแม่นางธรณี
เสียก่อน เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และกลองที่จะสร้าง เมื่อได้ไม้ตามต้องการแล้ว ช่างจะทํา
พิธีฟายครูก่อน เพ่ือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้รับรู้และขอพรให้ประสบผลสําเร็จในการสร้างกลอง
จากน้ันจึงลงมือถากและเจาะไม้ให้ได้ขนาดตามโฉลกที่เป็นมงคล เมื่อปรับแต่ง ท่อนไม้ จนสําเร็จเป็น
ไหกลองตามขนาดที่ต้องการแล้วก่อนที่ช่างจะหุ้มหนังก็จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลอง ซึ่งเป็นสิ่ง
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มงคลที่บรรจุไว้ข้างในกลอง หลังจากประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลองเรียบร้อยแล้ว ช่างจะหาวันที่เป็น
มงคลสําหรับหุ้มกลองต่อไป 
 พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 พ่อครูมานพ ยาระณะ (2556) และ พ่อครูคํา กาไวย์ (2556) ได้กล่าวว่าจากการที่กลอง
ชัยมงคล ได้รับแนวคิดมาจากคติทางพุทธศาสนาผสมผสานกับคติแบบพราหมณ์ และคติท้องถิ่น จึงมี
คติความเช่ือว่าเป็นกลองศักดิสิทธ์ิ และเป็นของสูง การปฏิบัติต่อกลองชัยมงคลจึงมีข้อห้ามและข้อ
ควรปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ิ เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ และถือเป็นเทพองค์หน่ึงช่ือ
ว่า ดุริยางคเทพผู้ที่จะตีกลองชัยมงคลจะต้องมีความเคารพ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังตีกลองจะต้องยก
มือไหว้กลองทุกครั้ง พร้อมต้ังจิตให้เป็นสมาธิน้อมรําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณของครูบาอาจารย์ 
และคุณของบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวิทยาให้ 
 ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 สุพันธ์ ฉิมดี (2556) และ อานนท์ ไชยรัตน์ (2556) ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อไหว้ครูด้วย
กระบวนท่าสําคัญเสร็จแล้ว ก็จะออกลีลา และดําเนินการตีกลองไปตามทํานองเพลงน้ัน ๆ ในขณะที่ตี
กลองน้ัน ผู้ตีจะต้ังจิตให้เป็นสมาธิ พร้อมกับรําลึกถึงพุทธคุณ ธรรรมคุณ สังฆคุณ ทั้งน้ีเช่ือว่า กลองชัย
มงคล เป็นกลองที่ได้รับแนวคิดมาคติทางพุทธศาสนาดังนั้นทํานองเพลงกลองแต่ละเพลง จึงสอนโดยมี
พระคาถาธรรมกํากับอยู่ด้วยเสมอ เช่น พุทโธ อะระหัง ธัมโม อะระหังสังโฆ อะระหัง พุทโธ กัณหะ 
ธัมโม กัณหะ สังโฆ กัณหะ เป็นต้น ซึ่งทําให้กลุ่มผู้ตีกลอง มีจิตใจที่ประกอบด้วยสมาธิและกุศล ผู้ฟังก็
มีจิตใจที่เบิกบานและน้อมนําเข้าสู่คุณงามความดี ทําให้บรรยากาศงานบุญน้ัน ๆ มีความศักด์ิสิทธ์ิ 
และเป็นสิริมงคลอย่างย่ิง 
 
สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการออกแบบ 
 ที่มาและคุณค่าความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 เน้ือหาของอณกสูตต์ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยดอกเด่ือซึ่งกล่าวถึง การนําก้ามปู (คีมปู) 
มาทําเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิโดยระบุช่ือ กลองชัยมังคละ แล้วกล่าวเปรียบเทียบการประดับ
ตกแต่งกลองชัยมังคละใบนี้ได้รับแนวคิดจากพระไตรปิฎก กล่าวคือ การนําก้ามปูมาสร้างเป็นกลองที่
มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ ช่ือ กลองชัยมังคละ น้ี เป็นเน้ือหาที่ได้รับแนวคิดมาจาก สุวรรณกักกฏชาดก 
แล้วมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเน้ือหา ให้เป็นเร่ืองราวที่สอดคล้องกับคติท้องถิ่นล้านนา กล่าวคือ ใน
สุวรรณกักกฏชาดกกล่าวถึง กลองที่ทําจากก้ามปู โดยระบุช่ือกลองที่ทําจากก้ามปูว่า กลองชัยมังคละ 
หรือ กลองชัยมงคล ซึ่งมีบทบาทในล้านนาคือเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการสงคราม การเมืองการ
ปกครอง การเป็นอาณัติสัญญาณในกิจกรรมการส่ือสารในพิธีกรรม การบอกสัญญาณวันโกนวันพระ 
ตลอดถึงการสร้างความร่ืนเริงบันเทิงใจ เน่ืองจากล้านนาในอดีต ยังไม่มีระบบการสื่อสาร และสิ่งให้
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ความบันเทิงที่ทันสมัย จึงอาศัยเสียงกลองเป็นสื่อในกิจกรรมดังกล่าว การที่กลองมีบทบาทต่อสังคม 
โดยเฉพาะการเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการ การเมืองการปกครอง ถือเป็นบทบาทสําคัญในยุคสมัย
น้ัน เน่ืองจากผู้ปกครองและประชาชนจะสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางก็ต้องอาศัยอาณัติ
สัญญาณจากเสียงกลองเป็นสําคัญด้วยเหตุน้ีเองจึงมีการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการตีกลอง เพ่ือแจ้ง
เหตุในชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 จากคติการสร้างกลองชัยมงคล หรือกลองชัย ซึ่งได้รับคติมาจากสุวรรณกักกฎชาดก ถือ
ว่าเป็นของสูงและศักด์ิสิทธ์ิ ดังนั้น การสร้างกลองชัยมงคลของชาวล้านนาในอดีต จึงมีความพิถีพิถัน
เป็นอย่างย่ิงโดยจะสร้างให้ถูกต้องตามพิธีกรรม และสอดคล้องกับคติความเช่ือของชาวล้านนา เพราะ
ถือว่า เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ินํามาซึ่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง วิธีการสร้างกลองชัย 
โดยเริ่มจากการหาฤกษ์งามยามดี และการคัดไม้ที่นํามาสร้างให้ถูกต้องตามตําราซึ่งกําหนดให้ใช้ไม้ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม เพ่ือความเป็นสิริมงคลและความคงทนของกลอง ก่อนจะตัดต้นไม้ ช่างจะ
ประกอบพิธีบอกกล่าว และขออนุญาตตัดต้นไม้ จากเจ้าป่าเจ้าเขา เหล่าเทพยดาและแม่นางธรณี
เสียก่อน เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และกลองที่จะสร้าง เมื่อได้ไม้ตามต้องการแล้ว ช่างจะทํา
พิธีฟายครูก่อน เพ่ือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้รับรู้และขอพรให้ประสบผลสําเร็จในการสร้างกลอง
จากน้ันจึงลงมือถากและเจาะไม้ให้ได้ขนาดตามโฉลกที่เป็นมงคล เมื่อปรับแต่ง ท่อนไม้ จนสําเร็จเป็น
ไหกลองตามขนาดที่ต้องการแล้วก่อนที่ช่างจะหุ้มหนังก็จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่
บรรจุไว้ข้างในกลอง หลังจากประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลองเรียบร้อยแล้ว ช่างจะหาวันที่เป็นมงคล
สําหรับหุ้มกลองต่อไป 
 พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 การจะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคลได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ันจําเป็นต้องทําพิธี
ไหว้ครูหรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีขึ้นขันไหว้ครู เพ่ือฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนการตีกลองชัยมงคล
น้ัน ถือเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิและสําคัญเป็นอย่างย่ิง ผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคลได้
สําเร็จและสมบูรณ์น้ัน จะต้องทําพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์หรือ“พ่อครู” เสียก่อน 
และ จากการที่กลองชัยมงคล ได้รับแนวคิดมาจากคติทางพุทธศาสนาผสมผสานกับคติแบบพราหมณ์ 
และคติท้องถิ่น จึงมีคติความเช่ือว่าเป็นกลองศักดิสิทธ์ิ และเป็นของสูง การปฏิบัติต่อกลองชัยมงคลจึง
มีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ิ เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ และถือเป็น
เทพองค์หน่ึงช่ือว่า ดุริยางคเทพผู้ที่จะตีกลองชัยมงคลจะต้องมีความเคารพ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังตี
กลองจะต้องยกมือไหว้กลองทุกคร้ัง พร้อมต้ังจิตให้เป็นสมาธิน้อมรําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณ
ของครูบาอาจารย์ และคุณของบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวิทยาให้ 
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 ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 การตีกลองชัยมงคล จัดเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง ของภูมิปัญญาดุริยางคศิลป์
ล้านนา ที่ว่าเป็นศาสตร์น้ัน เพราะมีหลักการทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์เหมือนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่สามารถ
อธิบาย ฝึกฝนและถ่ายทอดให้แก่กันและกันได้ นอกจากน้ัน ยังสามารถถอดบทเรียนเป็นชุดองค์
ความรู้ได้อีกด้วย ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์น้ัน เพราะเมื่อได้ศึกษาฝึกฝน และพัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์
แล้ว จะทําให้เกิดความชํานาญคล่องแคล่ว และสามารถประยุกต์ หรือดัดแปลงเพ่ิมกลเม็ดเด็ดพราย
ลีลาท่าทางการตีกลอง ให้สวยงาม และไพเราะ ได้ตามความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบของผู้ตี จน
มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะบุคคล และในขณะที่ตีกลองน้ัน ผู้ตีจะต้ังจิตให้เป็นสมาธิ 
พร้อมกับรําลึกถึงพุทธคุณ ธรรรมคุณ สังฆคุณ ทั้งน้ีเช่ือว่า กลองชัยมงคล เป็นกลองที่ได้รับแนวคิดมา
จากคติทางพุทธศาสนาดังน้ันทํานองเพลงกลองแต่ละเพลง จึงสอนโดยมีพระคาถาธรรมกํากับอยู่ด้วย
เสมอ เช่น พุทโธ อะระหัง ธัมโม อะระหัง สังโฆ อะระหัง พุทโธ กัณหะ ธัมโม กัณหะ สังโฆ กัณหะ 
เป็นต้น ซึ่งทําให้กลุ่มผู้ตีกลอง มีจิตใจที่ประกอบด้วยสมาธิและกุศล ผู้ฟังก็มีจิตใจที่เบิกบานและน้อม
นําเข้าสู่คุณงามความดี ทําให้บรรยากาศงานบุญน้ัน ๆ มีความศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นสิริมงคลอย่างย่ิง 
 
ANALOGY  
 จากการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา สามารถสรุปคําสั้น ๆ 
ที่เป็นสาระสําคัญได้ในแต่ละประเด็นคือ ที่มาและคุณค่าความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนาได้คํา
จํากัดความคือ การส่งสาร สัญลักษณ์ และการบอกเหตุ ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิ
ปัญญาล้านนาได้คําจํากัดความคือ ธรรมมะ และ ธรรมชาติ พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา
ได้คําจํากัดความคือ ความเคารพและความนอบน้อม ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญา
ล้านนาได้คําจํากัดความคือ การรวมเป็นหน่ึง ระหว่างกลองกับผู้ตีกลอง ซึ่งคําจํากัดความที่ได้น้ันเป็น
ใจความสําคัญที่สามารถนํามาเป็นหัวใจหลักหรือแก่นแท้ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษาและทําการวิจัย 
เพ่ือทําการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ต่อไปได้ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงการสรุปสาระสําคัญในแต่ละประเด็นการศึกษา 
 
KEY-WORD  
 จากคําจํากัดความในแต่ละประเด็นที่ได้ คือ สัญลักษณ์–การส่งสาร–การบอกเหตุ, ธรรมมะ 
+ ธรรมชาติ, เคารพ-นอบน้อม และรวมเป็นหน่ึง(กลอง+ผู้ตีกลอง) สามารถสรุปและเกิดความสัมพันธ์
ในการสร้างคําสําคัญหรือหัวใจที่เป็นแก่นแท้ของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา คือ “ธรรมเภรี”- เสียง
แห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม หมายถึง เสียงกลองที่ได้ยินน้ันอุปมาเปรียบเทียบคล้ายกับได้ยินเสียงการ
แสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า เน่ืองจากกลองภูมิปัญญาล้านนาถือว่าเป็นเคร่ืองพุทธบูชาชนิด
หน่ึงที่สามารถสร้างเสียงที่ทําให้เกิดความศรัทธาหรือสามารถเรียกสติ สัมปชัญญะในกับผู้ที่ได้ยินได้ 
ซึ่งกลองภูมิปัญญาล้านนาน้ันมีหน้าที่หลักในการเป็นตัวกลางท่ีสื่อความหมายให้กับผู้ฟังโดยการสร้าง
เสียงที่เป็นทํานองรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลเก่ียวกับการรับรู้ของคน เพ่ือให้ผู้ฟังได้คล้อยตามและเข้าใจใน
การสื่อความหมายนั้นและสามารถบรรลุเป้าหมายในทางเดียวกันได้ ดังเช่นการเทศนาธรรมของ
พระพุทธเจ้าที่ทําให้ผู้ที่ได้ฟังเกิดการรู้ตัว เลื่อมใสศรัทธา และต้องการปฏิบัติตนตามท่ีได้ฟังคําสั่งสอน
น้ันอย่างเต็มใจ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ในการสร้างคําสําคัญ (KEY-WORD) 
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บทที ่5 
 

ศึกษาองคป์ระกอบทางกายภาพของศูนยดุ์ริยางคศลิปล์า้นนาในเรื่อง กลุ่มผู้ใชบ้ริการและ 
ผู้ให้บริการ ความต้องการพืน้ที่ภายใน และบริบทท้ังหมดภายในโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ข้อ 2 กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ความต้องการพื้นที่ภายใน และบริบททั้งหมด
ภายในโครงการ 
 การตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 น้ี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 200 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับประเด็น 
ตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในกรอบแนวความคิดการวิจัยในบทท่ี 1 โดยการนําเสนอจะได้กล่าวถึงตัวแปร  
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล เนื่องจากได้นําเสนอไว้แล้วในบทที่ 3 โดยจะได้แสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยายด้วยตารางที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และนําเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบแนวความคิดการวิจัย
ด้วยสถิติทดสอบในลําดับต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการวิจัยศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบศูนย์ดุริยางคศิลป์ 
ล้านนา การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนด
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย 
ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นตอนกลาง ผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา 
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 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละแยกตามเพศ 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 98 49.0 
 หญิง 84 42.0 
 เพศท่ีสาม 18 9.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 5  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเป็นเพศชายจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49 เป็นเพศหญิงจํานวน 84 คนคิดเป็นร้อยละ 42 
ในขณะที่เพศท่ีสามจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มีจํานวนน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้อยละแยกตามอายุ 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

อายุ   
 15 ปี 20 10.0 
 16 ปี 64 32.0 
 17 ปี 72 36.0 
 18 ปี 44 22.0 

รวม 200 100.0 

  
 จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ 17 ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมามีอายุ 16 ปี 
จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 อายุ 18 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ในขณะที่อายุ 15 ปี 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 7 แสดงความถี่และร้อยละแยกตามระดับการศึกษา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

การศึกษา   
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 76 38.0 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 75 37.5 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 24.5 
 ปริญญาตรี ปีที่ 1 - - 

รวม 200 100.0 

  
 จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 38 มีจํานวนมากที่สุด 
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ในขณะท่ีระดับมัธยมศึกษา     
ปีที่ 6 จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 8 แสดงความถี่และร้อยละแยกตามศาสนา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ศาสนา   
 พุทธ 159 79.5 
 คริสต์ 28 14.0 
 อิสลาม 13 6.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นศาสนาพุทธ จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์จํานวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 ในขณะที่ศาสนาอิสลาม จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 9 แสดงความถี่และร้อยละแยกตามสถานศึกษา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

สถานศึกษา   
 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 50 25.0 
 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 25.0 
 ร.ร.ปริสน์รอยแยลส์วิทยาลัย 
 ร.ร.วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 

50 
50 

25.0 
25.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านสถานศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็น ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ร.ร.ปริสน์รอยแยลส์วิทยาลัย   
และ ร.ร.วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีจํานวนเท่ากัน 
 
ตารางที่ 10  แสดงความถี่และร้อยละแยกตามภูมิลําเนาเดิม 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ภูมิลําเนาเดิม   
 จังหวัดเชียงใหม่ 108 54.0 
 จังหวัดลําพูน 29 14.5 
 จังหวัดเชียงราย 23 11.5 
 จังหวัดพะเยา 21 10.5 

 จังหวัดลําปาง 19 9.5 

รวม 200 100.0 

  
 จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านภูมิลําเนาเดิม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาเป็นจังหวัดลําพูน จํานวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 จังหวัดเชียงราย จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 จังหวัดพะเยา 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ในขณะที่ศาสนาลําปาง จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 มี
จํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 11  แสดงความถี่และร้อยละแยกตามรายได้ที่ท่านได้รับจากผู้ปกครอง/วัน 

 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

รายได้ที่ท่านได้รับจากผู้ปกครอง/วัน   

 50-100 บาท 75 37.5 

 101-150 บาท 62 31.0 

 151-200 บาท  38 19.0 

 201-250 บาท   14 7.0 

 251-300 บาท 11 5.5 

รวม 200 100.0 

 

  

 จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านรายได้ที่ท่านได้รับจาก

ผู้ปกครอง/วัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น 50-100 บาท จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา

เป็น 101-150 บาท จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31  151-200 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

19 201-250 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ในขณะที่ 251-300 บาท จํานวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนกลาง ผู้ใช้บริการศูนย์ 
ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 
 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
 
ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์

ล้านนา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านรู้จักดุริยางคศิลป์ล้านนา หรือไม่   
 ไม่รู้จัก - - 
 รู้จัก 200 100.0 

รวม 200 100.0 

ดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภท   
 ซึง 37 18.5 
 พินเพ๊ียะ 
 สะล้อ 
 ซอ 
 กลองสะบัดชัย 
 ขลุ่ย 
 ป่ี 

17 
7 

11 
92 
21 
15 

8.5 
3.5 
5.5 

46.0 
10.5 
7.5 

รวม 200 100.0 

ท่านได้ชมการแสดงเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาบ้างหรือไม่   
 เคยชม 200 100 
 ไม่เคยชม - - 

รวม 200 100.0 

  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 ชอบ 173 86.5 
 ไม่ชอบ 27 13.5 

รวม 200 100.0 

 



 117 

ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา (ต่อ) 

 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านมีความรู้สึกชื่นชอบ ดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภทใด 
มากที่สุด 

  

 เคร่ืองดีด 54 27.0 
 เคร่ืองสี 18 9.0 
 เคร่ืองตี 92 46.0 
 เคร่ืองเป่า 36 18.0 

รวม 200 100.0 

ท่านมีความสนใจดุริยางคศิลป์ล้านนาในด้านใด   
 ลีลาความสามารถ 74 37.0 
 เคร่ืองดนตรี 47 23.5 
 การบรรเลงเพลง 26 13.0 
 ความกลมกลืนของวงดนตรีล้านนา 53 26.5 

รวม 200 100.0 

ท่านมีความสนใจในการเข้าชมการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน  
ดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภทใด (นิทรรศการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้อง
กับดุริยางคศิลป์ล้านนา) 

  

     การนําเสนอโดยมีส่วนร่วม 
     การนําเสนอด้วยวัตถุจริง 
     การนําเสนอด้วยภาพถ่าย 
     การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 

119 
42 
8 

31 

59.5 
21.0 
4.0 

15.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 12 ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักดุริยางคศิลป์ล้านนา ถึงร้อยละ 37.5 และรู้จัก      
ดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภทกลองสะบัดชัย เกือบถึงร้อยละ 50 และรู้จักดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภท
สะล้อ เพียงร้อยละ 3.5 สําหรับประสบการณ์ในการชมดุริยางคศิลป์ล้านนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 100 เคยชม และรู้สึกช่ืนชอบในดุริยางคศิลป์ล้านนากว่าร้อยละ 86.5 มีความรู้สึกช่ืน
ชอบในดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภทเครื่องตี ร้อยละ 46 และมีความสนใจในดุริยาคศิลป์ล้านนาด้าน



 118 

ลีลาความสามารถ ร้อยละ 37 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการเข้าชมการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน  
ดุริยาคศิลป์ล้านนาประเภทการนําเสนอโดยมีส่วนร่วม ร้อยละ 59.5 และประเภทการนําเสนอด้วย
ภาพถ่าย เพียงร้อยละ 4 เท่าน้ัน 
 
 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)  

 

ตารางที่ 13 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาได้รับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมการ

แสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา 

 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านได้รับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา

โดยวิธีใด 

  

     หนังสือพิมพ์ - - 

     วิทยุ - - 

     อินเตอร์เนท 31 15.5 

     ครู/อาจารย์ 81 40.5 

     นิตยสาร 17 8.5 

     โทรทัศน์ - - 

     เพ่ือน 71 35.5 

รวม 200 100.0 

 

  

 จากตารางที่ 13 ได้รับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา พบว่า ได้รับข่าวสาร

จากครู/อาจารย์ จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาเป็นเพ่ือน จํานวน 71 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 35.5 อินเตอร์เน็ท จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ในขณะที่นิตยสาร จํานวน 17 คน   

คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 14 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาเคยได้ร่วมกิจกรรมทางดุริยางคศิลป์
ล้านนาบ้างหรือไม่ 

 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านเคยได้ร่วมกิจกรรมทางดุริยางคศิลป์ล้านนาบ้างหรือไม่   

 ไม่เคยเข้าร่วม - - 

 เข้าร่วมทุกครั้ง - - 

 เข้าร่วม 1 ครั้ง/ปี 21 10.5 

 เข้าร่วม 2 ครั้ง/ปี 39 19.5 

 เข้าร่วม 3 ครั้ง/ปี 59 29.5 

 เข้าร่วม 4-5 ครั้ง/ปี 81 40.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 14 เคยได้ร่วมกิจกรรมทางดุริยางคศิลป์ล้านนา พบว่า ได้เข้าร่วม 4-5 ครั้ง/
ปี จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาเป็นเข้าร่วม 3 ครั้ง/ปี จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.5 เข้าร่วม 2 ครั้ง/ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ในขณะที่เข้าร่วม 1 คร้ัง/ปี จํานวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 15 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในหน่ึงสัปดาห์ท่านมีช่ัวโมงเรียน

เก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา 

 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ในหนึ่งสัปดาห์ท่านมีชั่วโมงเรียนเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา   

 ไม่มีช่ัวโมงเรียนเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา 49 24.5 

 มีช่ัวโมงเรียนจํานวน 1 วัน/สัปดาห์ 75 37.5 

 มีช่ัวโมงเรียนจํานวน 2 วัน/สัปดาห์ 76 38 

 มีช่ัวโมงเรียนจํานวน 3 วัน/สัปดาห์ - - 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางที่ 15 ในหนึ่งสัปดาห์มีช่ัวโมงเรียนเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา พบว่า มีช่ัวโมง

เรียนจํานวน 2 วัน/สัปดาห์ จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมามีช่ัวโมงเรียน 1 คร้ัง/สัปดาห์ 

จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ในขณะที่ไม่มีช่ัวโมงเรียนเกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา จํานวน 

49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 16 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 
เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนาเพราะเหตุใด   
 กิจกรรมมีความน่าสนใจ 85 42.5 
 มีคะแนนพิเศษในรายวิชา 39 19.5 
 อาจารย์ให้ทํารายงานหลังเข้าร่วมกิจกรรม 76 38.0 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 
รวม 200 100.0 

ถ้าท่านเคยร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา ท่านไปร่วมกิจกรรมท่ีใด   
 โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
 ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 ศูนย์วัฒนธรรมฯ 
 งานประเพณี/วันสําคัญต่าง ๆ  

72 
13 
9 

106 

36.0 
6.5 
4.5 

53.0 
รวม 200 100.0 

หากมีการจัดต้ังศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาขึ้น ท่านต้องการให้อยู่ใกล้
สถานที่ใด 

  

 ใกล้ศูนย์การค้า 
 ใกล้แหล่งสถานศึกษา 
 ใกล้ศูนย์กลางหรือจุดศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ 

31 
57 

112 

15.5 
28.5 
56.0 

รวม 200 100.0 
ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา ณ สถานที่ตาม
ข้อคําถามด้านบนหรือไม่ 

  

 สนใจ 
 ไม่สนใจ 

200 
- 

100.0 
- 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์
ล้านนา เพราะกิจกรรมมีความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 42.5 เคยไปร่วมกิจกรรมที่งานประเพณี/วัน
สําคัญต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 53 ต้องการให้มีการจัดต้ังศูนย์ดุริยางคศิลป์ใกล้ศูนย์กลางหรือจุดศูนย์
รวมทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 56 และมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์
ล้านนา คิดเป็นร้อยละ 100 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 17 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ที่มีความต้องการให้มีส่วนบริการเพ่ิมเติม 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านต้องการให้มีส่วนบริการใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการชม  
ดุริยางคศิลป์ล้านนาเพียงอย่างเดียว 

  

 ร้านขายของที่ระลึก 13 6.5 
 ส่วนให้ความรู้เรื่องเคร่ืองดนตรีล้านนา 32 16.0 
 ส่วนพักผ่อนโดยดนตรีบําบัด 21 10.5 
 ลานกิจกรรม 40 20.0 
 ร้านอาหาร 9 4.5 
 นิทรรศการ 
 ส่วนการเรียนการสอนโดยพ่อครู 

37 
48 

18.5 
24.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 17 ท่านต้องการให้มีส่วนบริการใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการชมดุริยางค
ศิลป์ พบว่า ส่วนการเรียนการสอนโดยพ่อครู จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ลานกิจกรรม จํานวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนให้ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีล้านนา จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
นิทรรศการ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5และมีความต้องการให้มีร้านอาหาร จํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5 มีจํานวนน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 18 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

เม่ือท่านไปเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา ท่านไปก่ีคน   
 1 คน 13 6.5 
 2 คน 69 34.5 
 3-5 คน 92 46.0 
 5 คนข้ึนไป 26 13.0 

รวม 200 100.0 

ท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์
ล้านนา 

  

 เช้า (08.00-11.00 น.) 44 22.0 
 กลางวัน (12.00-15.00 น.) 75 37.5 
 เย็น (16.00-18.00 น.) 68 34.0 
 กลางคืน (19.00-22.00 น.) 13 6.5 

รวม 200 100.0 

ท่านชอบนั่งชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา บริเวณใด   
 ส่วนหน้าติดขอบเวที 36 18.0 
 บริเวณช้ัน2ของพ้ืนที่น่ัง 48 24.0 
 ด้านข้าง ขวา-ซ้ายของพ้ืนที่น่ัง 16 8.0 
 ส่วนหลังสุดทางเดิน 24 12.0 
 บริเวณตรงกลางของพ้ืนที่น่ัง 76 38.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 18 ตัวอย่างส่วนใหญ่ไปเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา 3-5 คน ถึง
ร้อยละ 46 และไปร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนาในช่วงเย็น (16.00-18.00น.) ร้อยละ 34 และชอบ
น่ังชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนาบริเวณด้านข้าง ขวา-ซ้ายของพ้ืนที่น่ัง เพียงร้อยละ 8 เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 19 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ในหนึ่งวันท่านมีเวลาเรียนรู้เก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาก่ีนาที   
 15 - 30 นาที 28 14.0 
 30 – 60 นาที 72 36.0 
 60 - 90 นาที 85 42.5 
 90 นาทีขึ้นไป 15 7.5 

รวม 200 100.0 

ท่านคิดว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับชมการแสดงดุริยางคศิลป์
ล้านนาคือเวลาเท่าใด 

  

 30 นาที-1 ช่ัวโมง 125 62.5 
 1 ช่ัวโมงคร่ึง – 2 ช่ัวโมง 63 31.5 
 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 12 6.0 

รวม 200 100.0 

ท่านชื่นชอบการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบใดมากที่สุด   

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

 เข้าชมนิทรรศการดุริยางคศิลป์ล้านนา 52 26.0 
 อบรมการเรียนการสอนโดยพ่อครู-แม่ครู 72 36.0 
 เข้าฟังสัมมนาเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา 8 4.0 
 การเข้าชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา 68 34.0 

รวม 200 100.0 

ท่านต้องการสมาชิกในการเรียนรู้เก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา
ร่วมกันในแต่ละครั้ง จํานวนก่ีคน/ห้อง 

  

 3-5 คน 43 21.5 
 5 คน 51 25.5 
 10 คน 87 43.5 
 10 คนข้ึนไป 19 9.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 19 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์ (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านต้องการเรียนรู้เก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาในแต่ละคร้ัง โดย
ใคร 

  

 พ่อครู-แม่ครูด้านดุริยางคศิลป์ล้านนา 118 59.0 
 อาจารย์ผู้ชํานาญการจากสถาบันดุริยางคศิลป์ 69 34.5 
 วิทยากรผู้ให้คําแนะนํา 13 6.5 

รวม 200 100.0 

ท่านคิดว่าพื้นที่ใดที่ เหมาะสมในการทํากิจกรรมดุริยางคศิลป์
ล้านนา 

  

 ห้องเรียนหนังสือทั่วไป 18 9.0 
 ห้องซ้อมการแสดง 101 50.5 
 ลานกลางแจ้ง 81 40.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 19 ตัวอย่างส่วนใหญ่ในหน่ึงวันท่านมีเวลาเรียนรู้เก่ียวกับดุริยางคศิลป์
ล้านนา 60 - 90 นาที ร้อยละ 42.5 คิดว่าระยะที่เหมาะสมในการรับชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา 
30 นาที-1 ช่ัวโมง ร้อยละ 62.5 รู้สึกช่ืนชอบช่ืนชอบการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบอบรม
การเรียนการสอนโดยพ่อครู-แม่ครู ร้อยละ 62.5 ในการเรียนรู้เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาร่วมกันใน
แต่ละคร้ังมีสมาชิกจํานวน 10 คน ร้อยละ 43.5 ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาในแต่ละครั้ง
โดยพ่อครู-แม่ครูด้านดุริยางคศิลป์ล้านนา ร้อยละ 59 และพ้ืนที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมดุรยิางคศลิป์
ล้านนาที่ห้องเรียนหนังสือทั่วไป เพียงร้อยละ 9 เท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

ตารางที่ 20 สภาพแวดล้อมของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในอุดมคติของท่านเป็นแบบใด   
 มีกิจกรรมการเรียน - สอนดุริยางคศิลป์ล้านนา ที่เหมาะสม 68 34.0 
 มีการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนาที่น่าสนใจ 84 42.0 
 มีกิจกรรมนันทนาการเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาที่เหมาะสม 48 24.0 

รวม 200 100.0 

ท่านต้องการให้สภาพแวดล้อม ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาเป็น
อย่างไร 

  

 มีอาคารที่ทันสมัย   47 23.5 
 มีความต่ืนเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน 84 42.0 
 มีบรรยากาศร่มรื่น 69 34.5 

รวม 200 100.0 

ท่านชอบการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบใด   
 สมัยใหม่ดูทันสมัย 118 59.0 
 อนุรักษ์แบบเก่า แบบด้ังเดิม 82 41.0 

รวม 200 100.0 

ท่านชอบสีสันของการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา
เป็นโทนสีใด 

  

 สีโทนร้อน 44 22.0 
 สีโทนเย็น 69 34.5 
 สีขาว - ดํา 12 6.0 
 หลาย ๆ สีผสมกัน 75 37.5 

รวม 200 100.0 

 
  จากตารางที่ 20 ตัวอย่างส่วนใหญ่ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในอุดมคติเป็นแบบมีการแสดง 
ดุริยางคศิลป์ล้านนาที่น่าสนใจ ร้อยละ 42 มีความต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนามีความต่ืนเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน ร้อยละ 42 รู้สึกช่ืนชอบการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์  
ดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบสมัยใหม่ดูทันสมัย ร้อยละ 59 และความชอบสีสันของการออกแบบ
ตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาเป็นสีขาว - ดํา เพียงร้อยละ 6 เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 21 ประโยชน์ใช้สอยของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ท่านเคยไปใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาหรือไม่   
 เคย 53 26.5 
 ไม่เคย 147 73.5 

รวม 200 100.0 

ท่านคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนามีความจําเป็น
หรือไม่ 

  

 จําเป็น - - 
 ไม่จําเป็น 200 100.0 

รวม 200 100.0 

ท่านคิดว่าศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 

  

 มี 146 73.0 
 ไม่มี 54 27.0 

รวม 200 100.0 

ท่านคิดว่าศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา มีประโยชน์ต่อท่านเพราะเหตุใด   
 ช่วยอบรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียม 53 26.5 
 ผู้ให้ความรู้มีประสบการณ์ น่าเช่ือถือ 8 4.0 
 สอนข้ันพ้ืนฐาน (ร่างกาย, จิตใจ, สติปัญญา) 47 23.5 
 ได้พบปะกับเพ่ือนใหม่ ๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 38 19.0 

รวม 146 73.0 

ท่านคิดว่าศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ไม่มีประโยชน์ต่อท่านเพราะเหตุใด   
 ไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 27 13.5 
 ไม่เช่ือม่ัน ในบุคลากรผู้สอน 5 2.5 
 มีค่าใช้จ่ายสูง 4 2.0 
 กิจกรรมไม่น่าสนใจ 18 9.0 

รวม 54 27.0 
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 จากตารางที่ 21 ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไปใช้บริการท่ีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์
ล้านนา ร้อยละ 73.5 คิดว่าการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนาไม่จําเป็น ร้อยละ 100 
ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนามีประโยชน์ ร้อยละ 73 ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนามีประโยชน์ช่วยอบรมจริยธรรม 
ร้อยละ26.5 และคิดว่าไม่มปีระโยชน์เพราะไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ ร้อยละ 13.5  
 
องค์ประกอบอาคารศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 1. วัตถุประสงค์ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
โครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนานั้น เป็นโครงการที่จัดต้ังข้ึนโดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน,สมาชิก และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างซาบซึ้ง
และเห็นคุณค่าของดุริยางคศิลป์ล้านนา อันเป็นมรดกล้ําค่าทางวัฒนธรรมของประเทศท่ีสืบทอดมา     
จูงใจให้ช่วยกันเผยแพร่สืบไปอย่างจริงจัง 
  1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจ คุณธรรม ทั้งจริยธรรมของเยาวชน และ
ประชาชน โดยอาศัยสื่อทาง ดุริยางคศิลป์ล้านนา อันเป็นมรดกล้ําค่าทางวัฒนธรรมของประเทศ 
  1.3 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ด้านดุริยางคศิลป์ล้านนาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
สังคมในปัจจุบัน 
  1.4 เพ่ือสนับสนุนการแสดงออกของกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง ทั้งในและนอกศูนย์ฯ 
ภายในหรือภายนอกประเทศ เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา และความรู้ประสบการณ์ 
  1.5 ส่งเสริมกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางให้มีความสามารถพิเศษ และพัฒนาไปสู่ความเป็น
เลิศ ในด้านดุริยางคศิลป์ล้านนาในอนาคต 
  1.6 เพ่ือเป็นองค์กรที่เผยแพร่ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ล้านนา ทั้งเป็นแหล่งรวบรวม
เคร่ืองดนตรีล้านนารูปแบบต่าง ๆ ไว้ใช้ จัดให้เป็นสมบัติกลางแก่สมาชิกฯและเยาวชนฯได้เบิกใช้ เวลา
มีงานแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 2. กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
  กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาตอบสนองผู้ใช้บริการทั้งทางด้าน
ร่างกายและทางด้านจิตใจ โดยแบ่งกิจกรรมหลัก ๆ ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1. เสียงกับความรู้สึก 
คือ ส่วนเผยแพร่และจัดการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา ประกอบด้วย EXHIBITION ทั้งแบบช่ัวคราว
และแบบถาวร 2. การสื่อความหมาย คือ ส่วนปฏิบัติการทางดุริยางคศิลป์ล้านนา ประกอบด้วย การ
เรียนการสอนดุริยางคศิลป์ล้านนาท้ังการเล่นดนตรีพ้ืนบ้านและกลองภูมิปัญญาล้านนา 3. การ
ผสมผสานระหว่างสองส่วนแรก คือ ส่วนการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา  
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แผนภูมิที่ 6  แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 
 3. ผังองค์กรและการให้บริการในแต่ละส่วนของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

ฝ่ายจัดการธุรการ 1

คณะกรรมการบรหิาร

ฝ่ายการแสดง 1ฝ่ายการเงิน 1 ฝ่ายวิชาการ 1

รวมจํานวนท้ังหมด 35 คน

รองผู้อํานวยการ 1
เลขานุการ 1

ผู้อํานวยการ 1

ประชาสัม
พันธ์ 2

พัสดุ 1 สวัสดิการ 1 บุคคล 1 งาน
วิชาการ 5

บรรณาธิ
การ 1

ธุรการการ
แสดง 2 

ศิลปกรรม
เวที 5

ร้านอาหาร 
2

ร้านขายของ
ท่ีระลึก 1

พักผ่อน
หย่อนใจ 1 

ดูแลบริเวณ 
2

นิทรรศการ 
2

อบรม 1 สัมมนา 1

 
 
แผนภูมิที่ 7  แสดงผังองค์กรและการให้บริการในแต่ละส่วนของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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  3.1 ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
   เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์   ต้ังแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. 
    วันเสาร์ – อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. 
   รวมผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณ 300 - 350 คน 
  3.2 ส่วนเผยแพร่และจัดการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา (EXHIBITION) 
   เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์   ต้ังแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. 
    วันเสาร์ – อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. 
   รวมผู้ใช้บริการในส่วนน้ีประมาณ 50 - 100 คน 
  3.3 ส่วนปฏิบัติการทางดุริยางคศิลป์ล้านนา 
   เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์   ต้ังแต่เวลา 16:00 – 18:00 น. 
    วันเสาร์ – อาทิตย์ สองช่ัวเวลา คือ 10:00 – 12:00 น. 
     14:00 – 16:00 น. 
   รองรับผู้ใช้บริการ การเรียนรู้กลองชัยมงคล 5 - 10 คน 
   การเรียนรู้กลองบูชา 5 - 10 คน 
   การเรียนรู้กลองสะบัดชัย 5 - 10 คน 
   การเรียนรู้วงสะล้อล้านนา 10 - 15 คน 
   การเรียนรู้วงซอพ้ืนเมือง 10 - 15 คน 
   รวมผู้ใช้บริการในส่วนน้ีประมาณ 35 - 60 คน 
  3.4 ส่วนการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา 
   การแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนามี วันเสาร์ – อาทิตย์ 
   วันละ 3รอบ รอบละ 30นาที 
   เวลาในการแสดง รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
    รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 13.30 น. 
    รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.00 น. 
   ทั้งน้ีขึ้นกับตารางการใช้ส่วนการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา ในแต่ละสัปดาห์ 
   รวมผู้ใช้บริการในส่วนน้ีประมาณ 150 - 200 คน 
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AREA REQUIREMENT 
 
ตารางที่ 22  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน INTERMEDIARY SERVICES 
 

FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

INFORMATION 
SERVICES 

ผู้ให้บริการ : ประชาสัมพันธ์,  
  จัดการธุรการ  
 

2 
 

 

 
 ผู้ใช้บริการ : นักเรียน,  

  บุคคลทั่วไป 
- 

 
SOUVINIOR ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมพ้ืนที่ส่วน, 

  แนะนําผลิตภัณฑ์ 
ผู้ใช้บริการ : นักเรียน, บุคคลท่ัวไป 

1 
 
- 

 
RECREATION ผู้ให้บริการ : พนักงานคุมพ้ืนที่ส่วน  

ผู้ใช้บริการ : นักเรียน, บุคคลท่ัวไป 
1 
- 

 
RESTAURANT ผู้ให้บริการ : พนักงานส่วนร้านอาหาร 

ผู้ใช้บริการ : นักเรียน, บุคคลท่ัวไป 
2 
- 
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ตารางที่ 23  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน FUNCTION AREAS 
 

FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

REPRESENTATION ผู้ให้บริการ : พนักงานฝ่าย 
  นิทรรศการ 
ผู้ใช้บริการ : นักเรียน, 
  บุคคลทั่วไป 

3 
 
- 

 
AUDITORIUM ผู้ให้บริการ : พนักงานดูแลพ้ืนที่น่ัง 

ผู้ใช้บริการ : นักเรียน, บุคคลท่ัวไป 
1 
75 

 
ห้องดนตรีล้านนา ผู้ให้บริการ : งานวิชาการ 

  (พ่อครู-แม่ครู) 
ผู้ใช้บริการ : นักเรียน 

2 
 

510 

 
ห้องกลองล้านนา ผู้ให้บริการ : งานวิชาการ 

  (พ่อครู-แม่ครู) 
ผู้ใช้บริการ : นักเรียน 

3 
 

510 

 
 
 
 
 
 
 



 133 

ตารางที่ 24  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน BACK-UP SERVICE 
 

FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

AUDIO-
VISUAL AIDS 

ผู้ให้บริการ : พนักงานศิลปกรรมเวที  
  (ผู้คุมไฟและเสียง 
  บนเวที)  

3 

 
PROJECTION 

ROOMS 
ผู้ให้บริการ : พนักงานศิลปกรรมเวที 
  (ผู้คุมการฉายภาพบน 
  ฉากเวที)  
 
 

2 

 

DRESSING 
ROOM 

ผู้ให้บริการ : นักแสดงดุริยางคศิลป์ 
  ล้านนา, ผู้ช่วยแต่งกาย 
 
 
 

5-10 

 
EXHIBITION 
ENTRANCE 

ผู้ให้บริการ : พนักงานฝ่าย 
  นิทรรศการ, พนักงาน 
  ดูแลบริเวณและสถานที่ 
 
 
 

4 

 

STAGING ผู้ให้บริการ : นักแสดงดุริยางคศิลป์ 
  ล้านนา 
 

5-10 
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ตารางที่ 24  ตารางบอกจํานวนผู้ใช้และขนาดในส่วน BACK-UP SERVICE (ต่อ) 
 

FUNTION USER Qt. AREA REQUIREMENT 

RESERVE 
STORAGE 

ผู้ให้บริการ : พนักงานดูแลบริเวณ 
  และสถานที่ 

2 

 
FOOD 

SERVICE 
ผู้ให้บริการ : พนักงานดูแล 
  ส่วนร้านอาหาร 
 

2 

 
 
FLOW CHART ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 
 

  
 
แผนภูมิที่ 8  แสดง FLOW CHART ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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FUNCTIONAL DIAGRAM ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 
 

  
 
แผนภูมิที่ 9  แสดง FUNCTIONAL DIAGRAM ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 
ผังแสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 
 

  
 
แผนภูมิที่ 10  แสดง USER BEHAVIOR ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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พื้นที่ต้ังโครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 พ้ืนที่ต้ังโครงการต้ังอยู่ที่เลขที่100 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดิมเป็นอาคาร
ภายนอกทัณฑสถานหญิง ต่อเน่ืองจากทัณฑสถานหญิงจากฝั่งตรงข้าม แต่เน่ืองจากปัจจุบันพ้ืนที่
ดังกล่าวได้มีโครงการเปล่ียนเป็นคุ้มหลวงหอคํา จึงทําให้อาคารภายนอกทัณฑสถานหญิงเหมาะที่จะ
เป็นพ้ืนที่โครงการศูนย์ดุนิยางคศิลป์ล้านนา 
 

 
 
ภาพที่ 69 แสดงพ้ืนที่ต้ังโครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
ที่มา: โครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
https://maps.google.co.th/  
 

 
 
ภาพที่ 70 ภาพแสดง SITE ANALYSIS ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B8%B5%E0%B8%B5&ie=UTF-8&ei=Tb-9Ut3UNoiMiQf4j4HQDg&ved=0CAoQ_AUoAg�
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงทัศนียภาพภายนอกโครงการ 
 

 

 
 
ภาพที่ 72 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโครงการ 
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SWOT ANALYSIS 
 1. จุดแข็ง – STRENGTHS 
  1.1 มีสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่ภายในโครงการที่สามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โครงการได้อย่างพอเพียง 
  1.2 สามารถแบ่งพ้ืนที่ในแต่ละส่วนให้ง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มผู้ใช้โครงการได้ 
  1.3 มีพ้ืนที่ ที่สามารถขยายโครงการต่อไปในอนาคตได้หากว่ามีโครงการเสริมใน
อนาคต 
  1.4 มีพ้ืนที่สําหรับจอดรถพอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
  1.5 สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ 
 2. จุดอ่อน – WEAKNESSES 
  2.1 เป็นพ้ืนที่ที่ต้องร้ือถอนอาคารเก่าออกทั้งหมดทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
อาคารเก่าได้ และยังสูญเสียต้นไม้หรือพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ภายในโครงการ  
  2.2 เกิดปัญหาในทางเข้าหลักของโครงการเน่ืองจากถนนด้านหน้าโครงการเป็นถนน
สายเล็ก จึงอาจเกิดปัญหารถติดได้  
 3. โอกาส – OPPORTUNITIES 
  3.1 ที่ต้ังโครงการอยู่ใกล้กับแหล่งสืบค้นทางวัฒนธรรมล้านนา 
  3.2 การเดินทางโดยรถโดยสารสะดวกสบาย 
  3.3 เป็นจุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเย่ียมชมของเชียงใหม่ 
  3.4 เชียงใหม่มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการน้ีอยู่มาก 
 4. อุปสรรค -THREATS  
  4.1 เป็นหน่ึงในพ้ืนที่ ที่มีการจราจรติดขัดในช่วงก่อนและหลังเวลาราชกาล  
  4.2 มีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้นมากเน่ืองมาจากการจราจรด้านหน้าของโครงการ 
 
การวิเคราะห์พื้นภายในโครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 หลังจากทําการวิเคราะห์ SWOT พ้ืนที่ต้ังโครงการ พบว่าพ้ืนที่ต้ังของโครงการน้ีมีจุดแข็ง
(Strengths) และโอกาส (Opportunities) อยู่มากและเอื้อต่อการต้ังศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ดังน้ัน
ผู้ทําการวิจัยจึงเลือกที่จะแก้ไขปัญหาของจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้น
ของพ้ืนที่ต้ังโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนามีพ้ืนที่ต้ังโครงการที่ดีขึ้นและตอบสนอง
ต่อบริบทโดยรอบของโครงการและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการโดยการ
ออกแบบการจัด Zoning ของโครงการ โดยแบ่งกลุ่มสีโทนร้อนคือพ้ืนที่ใช้งานของกลุ่มผู้ให้บริการ 
และกลุ่มสีโทนเย็นคือพ้ืนที่ใช้งานของกลุ่มผู้รับบริการ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของพ้ืนที่ต้ัง
โครงการ 
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงการวิเคราะห์พ้ืนภายในโครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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บทที่ 6 
 

ภาคการออกแบบตกแต่งภายใน 
 
แนวคิดในการออกแบบ 
 จากการศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาสู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในเรื่องที่มาและคุณค่า
ความสําคัญ, ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้าง, พลังศรัทธา และภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง  
(2) ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในเรื่อง กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
ความต้องการพ้ืนที่ภายใน และบริบททั้งหมดภายในโครงการ และ (3) วิเคราะห์และนําผลจากการศึกษา
มาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณได้นําไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะได้นําเสนอผลการวิเคราะห์
เป็นลําดับน้ี 
 KEY-WORD ที่ใช้ในการออกแบบ 

จากคําสําคัญ ธรรมเภรี-เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม มีความสําคัญทางรูปธรรมคือ 
กลองภูมิปัญญาล้านนา หมายถึง พุทธบูชา (พุทธ - รู้แจ้งเห็นจริง/บูชา - แสดงความเคารพ) เป็นการ
บูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าอาจจะหมายถึงพระศาสดาของศาสนาพุทธก็ได้ หรือพระธรรมคําสั่ง
สอนที่มีในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคต" หรือ ผู้ที่จะมาเป็น
ศาสดาแทนพระองค์หลังท่านปรินิพพานแล้วก็คือพระธรรม การบูชาในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
การบูชา 2 คือ อามิสบูชา (การบูชาด้วยสิ่งของ) และปฏิบัติบูชา (การบูชาด้วยการปฏิบัติตาม) ดังน้ัน
พุทธบูชา จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้ หรือบูชาพระธรรมก็ได้ ด้วยสิ่งของหรือการปฏิบัติตามก็ได้ 
ซึ่งกลองภูมิปัญญาล้านนา คือ เสียงสร้างศรัทธาหรือเสียงเรียกสติ และการตีกลองนั้นจะต้องมีการ
ร่ายรําประกอบการตีกลองเพ่ือสื่อความหมายที่เป็นสิริมงคล เช่นเดียวกับการสร้างกลองที่ต้องมีความ
ศักด์ิสิทธิ มีความเคารพต่อธรรมชาติ มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างศรัทธา สร้าง
ความเคารพนอบน้อมต่อกลองภูมิปัญญาล้านนา ส่วนความสําคัญทางนามธรรม คือ กลองภูมิปัญญา
ล้านนามีจุดประสงค์หลักคือเสียงกับความรู้สึก,เสียงเรียกสติ มีหน้าที่หลัก คือ การสื่อความหมาย 
(ท่วงท่า/ลีลา + ดนตรี) และมีการสร้างตามคติความเช่ือเก่าแก่ของล้านนา คือ ต้องเคารพบูชาธรรมชาติ 
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และทําตามพิธีกรรมให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเพ่ือสร้างศรัทธา 
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แผนภูมิที่ 11  แสดงการแบ่งคําสําคัญ (KEY-WORD) ออกเป็นรูปธรรม และนามธรรม 
 
แนวคิดในการออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 จาก KEY-WORD ที่ใช้ในการออกแบบ พบว่าองค์ประกอบย่อยของกลองภูมิปัญญา
ล้านนาและองค์ประกอบของเสียงดนตรีน้ันมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการให้เสียงรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เป็นลักษณะของเสียงที่จัดเรียงเป็นระเบียบ มีแบบแผนโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
สุนทรีย์ การศึกษา และการบําบัดจิตใจ ซึ่งถือว่ากลองภูมิปัญญาล้านนาเป็นศิลปะว่าด้วยเร่ือง
รูปลักษณ์ ลีลา ทํานอง คุณภาพของเสียง ความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัว ประกอบกับพิธี
กรรมการสร้างกลองน้ัน มีความสูงส่งศักด์ิสิทธ์ิ มีความเคารพต่อธรรมชาติ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์ทางด้านดนตรีและศรัทธาภูมิปัญญาความเช่ือเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 
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ภาพที่ 74 แสดงภาพ Sketch ที่ได้จากศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
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 การนําดนตรีและกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับดนตรีมาใช้ประกอบ เพ่ือการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดผลในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ กายภาพ การ
สื่อสาร สังคม และอารมณ์ของผู้ใช้บริการ โดยดนตรีสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในคนทุกเพศทุกวัย
และดนตรียังช่วยกระตุ้นพัฒนาการและการผ่อนคลายความตึงเครียด เพ่ิมความสุขและความมั่นใจ 
พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยการฝึกประสาทหูให้รับฟังเสียงที่สูงตํ่า เรียนรู้การสร้างจินตนาการตาม
เสียงและจังหวะเพลง เรียนรู้การฟัง และการฝึกการทําความเข้าใจจากการส่ือสารกับพ่อครู-แม่ครู ฝึก
การเคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง การแสดงออกทางด้านต่างๆ ร่วมไปกับการเรียนรู้การเข้า
สังคมและการทํางานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมห้อง เรียนรู้การฝึกความอดทนและรอคอยคิวของตนเอง 
รู้จักการควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสมและรู้จักการปลดปล่อย และระบายอารมณ์ เพ่ือช่วยลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้โครงการที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง 
 

 
 
แผนภูมิที่ 12 แสดงการแปลความหมายขององค์ประกอบกลองล้านนา และเสียงดนตรี 
 
 ดนตรีจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจดังนี้ 
 1. ผลต่อร่างกาย : มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร 
ความดันและการไหลเวียนโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดความเจ็บปวด 
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 2. ผลต่อจิตใจและอารมณ์ : ทําให้เกิดอารมณ์และจินตนาการร่วมกับเสียงดนตรี เช่น 
ผ่อนคลาย สดช่ืน สนุกสนาน เพราะดนตรีช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุข (Endorphin) จาก
สมองได้ นอกจากน้ีเสียงดนตรียังช่วยพัฒนาการสื่อภาษาและทักษะในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ตลอดจนทํา
ให้เกิดสมาธิ และการมองโลกในเชิงบวก 

จากรายละเอียดและประเด็นคําสําคัญที่ได้ สามารถนําประเด็นและคําสําคัญของศิลปะ
กลองภูมิปัญญาล้านนา มาคลี่คลาย เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบ ทั้งเร่ืองการวางผังโครงการ, รูปแบบ
อาคาร และการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงการคลี่คลายประเด็นและคําสําคัญของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา 
 
 1. แนวคิดในการวางผังโครงการ ได้นําเอาคําสําคัญคือธรรมเภรีเป็นแนวคิดหลักในการ
ออกแบบ โดยใช้ “ธรรมะ” ในการแบ่งลําดับความสําคัญของหน้าที่ภายในโครงการ และใช้ “เภรี” ใน
การออกแบบรูปลักษณ์การจัดวางพ้ืนที่ภายในโครงการ ตลอดจนการออกแบบลักษณะของตัวอาคาร
ภายในโครงการ โดยการวางผังโครงการเน้นการเข้าออกที่สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงในแต่ละส่วน และ
เน้นความอบอุ่นกลมเกลียวจึงแบ่งพ้ืนที่แต่ละส่วนให้มีทางเดินเช่ือมต่อกันโดยมีลานอเนกประสงค์เป็น
จุดศูนย์กลางของโครงการ ส่วนของหลังคาได้แนวคิดจากหนังหน้ากลองและสายเร่งเสียงกลองที่ใช้
เป็นแผงกันแดดให้กับตัวอาคาร 

 2. การวางผังพื้นท่ีภายใน ได้นําเอาแนวความคิดและลักษณะของ “ธรรมะ-ธรรมจักร” 
มาใช้ในการออกแบบโดยเปิดพ้ืนที่โล่งส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่จุดศูนย์รวมของโครงการ เปรียบเสมือน
ส่วนดุมของธรรมจักร สร้างทางสัญจรโดยรอบเป็นส่วนที่สองเปรียบเสมือนส่วนกําของธรรมจักรที่มี
การหมุนเวียนโดยรอบ และส่วนสุดท้ายเป็นพ้ืนที่ให้บริการของโครงการโดยเปรียบเสมือนส่วนกงของ
ธรรมจักรที่เป็นสาระสําคัญหรือสัจธรรมของศาสนา 
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แผนภูมิที่ 14 แสดงแนวความคิดในการวางผังอาคาร 
 
 3. พื้นท่ีส่วนโถงติดต่อสอบถามส่วนหน้า ใช้ประเด็นเรื่องความเคารพ-นอบน้อมในการ
ออกแบบ จําลองบรรยากาศในเร่ืองพิธีนํากลองถวายให้กับวัด โดยพ้ืนที่ติดต่อสอบถามคือบริเวณ
ประตูวัด และพื้นที่น่ังพักคอยคือบริเวณส่วนหน้าทางเข้าวัด 
 4. ส่วนการเรียนกลองภูมิปัญญาล้านนา ใช้ประเด็นเรื่องธรรมะ+ธรรมชาติโดยนําการ
คลี่คลายของคาถาหัวใจกลองและภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินในการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติในการออกแบบ 
และใช้กระจกเพ่ือเปิดพ้ืนที่ด้านข้างออกให้เกิดบรรยากาศท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างภายนอกและภายใน 
นอกจากน้ันยังซ่อนงานระบบบริเวณพ้ืนเพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานจลในการใช้พ้ืนที่ภายใน
ส่วนน้ีเพ่ือเป็นพลังงานสํารองให้กับโครงการ 
 5. ส่วนการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา ใช้ประเด็นเรื่อง “รวมเป็นหน่ึง” ในการออกแบบ 
โดยใช้เอกลักษณ์ของกลองภูมิปัญญาล้านนาเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่ส่วนเวทีแสดงและพ้ืนที่ส่วน
น่ังชมเข้าด้วยกัน ใช้ไฟซ่อนผนังด้านข้างในการตกแต่งและส่วนฉากหลังเวทีได้ใช้งานระบบจอ LED 
เพ่ือสร้างความน่าสนใจและบรรยากาศที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในการแสดง 
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งานระบบและเทคนิคในการจัดแสดง 
 งานระบบที่ใช้ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาส่วนเป็นเรื่องเก่ียวกับ SUSTAINABLE และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือทําให้ภายในศูนย์ฯเกิดความน่าสนใจและสร้างความรู้สึกที่สนุกสนาน เกิดการ
กระตือรือร้นในการทํากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น
ตอนกลางที่เป็นกลุ่มผู้ใช้หลัก ซึ่งมีงานระบบที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 1. Kinetic-Energy-Dance-Floor พลังงานจลน์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน  
 2. See-through displays  
 3. 3D Interactions Using a See-Through Display  
 4. Touch screen monitor  

  

 

  
 
ภาพที่ 75 ภาพตัวอย่าง ระบบTouch screen monitor ภายในโครงการ 
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การจัดผัง Master Plan ของศูนย์ดุริยางคศลิปล์้านนา 
 1. การจัดผัง Master Plan ของศูนย์ดุริยางคศลิปล์้านนา 
 

 
 

ภาพที่ 76 ผัง Master Plan ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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ภาพที่ 77 ทัศนียภาพภายนอกของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 2. การจัดผัง Lay-Out Furniture Plan ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ลา้นนา 
 

 
 

ภาพที่ 78 ผัง Lay-Out Furniture Plan ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 3. การจัดผัง Electrical Plan ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

 
 
ภาพที่ 79 ผัง Electrical Plan ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 4. การจัดผัง Flor Pattern Plan ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

 
 

ภาพที่ 80 ผัง Flor Pattern Plan ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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Elevation ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 1. Elevation ส่วนของ Information Hall 
 

 
 

ภาพที่ 81 Elevation ส่วนของ Information Hall ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 2. Elevation ส่วนของห้องเรียนกลองล้านนา 
 

 
 
ภาพที่ 82 Elevation ส่วนของห้องเรียนกลองล้านนา ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 3. Elevation ส่วนของ Auditorium 
 

 
 

ภาพที่ 83 Elevation ส่วนของ Auditorium ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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ทัศนียภาพภายในศูนย์ดุริยางคศลิปล์้านนา (Perspective) 
 1. ทัศนียภาพภายใน Information Hall ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 

 

 
 
ภาพที่ 84 ทัศนียภาพภายใน Information Hall ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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ภาพที่ 85 ทัศนียภาพภายใน Information Hall ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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ภาพที่ 86 ทัศนียภาพภายใน Information Hall ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 2. ทัศนียภาพภายในห้องเรียนกลองล้านนา ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

 
 
ภาพที่ 87 ทัศนียภาพภายในห้องเรียนกลองล้านนา ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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ภาพที่ 88 ทัศนียภาพภายในห้องเรียนกลองล้านนา ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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ภาพที่ 89 ทัศนียภาพภายในห้องเรียนกลองล้านนา ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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 3. ทัศนียภาพภายใน Auditorium ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 

 
 

ภาพที่ 90 ทัศนียภาพภายใน Auditorium ของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
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บทที่ 7 
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปการศึกษา  
 สรุปการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยพบว่า 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในเร่ืองบทบาท ภูมิปัญญาการ
สร้าง ศรัทธา และวิถีปฏิบัติต่อกลองภูมิปัญญาล้านนา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงการประยุกต์ใช้ศิลปะ
กลองภูมิปัญญาล้านนาสู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา มุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับ
ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาใน 4 ประเด็นดังน้ี 
 1. ที่มาและคุณคา่ความสําคัญของกลองภูมิปัญญาล้านนา 
  เนื้อหาของอณกสูตต์ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยดอกเดื่อซึ่งกล่าวถึง การนําก้ามปู 
(คีมปู) มาทําเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิโดยระบุช่ือ กลองชัยมังคละ แล้วกล่าวเปรียบเทียบการ
ประดับตกแต่งกลองชัยมังคละใบนี้ได้รับแนวคิดจากพระไตรปิฎก กล่าวคือ การนําก้ามปูมาสร้างเป็น
กลองที่มีพลานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ ช่ือ กลองชัยมังคละ น้ี เป็นเน้ือหาที่ได้รับแนวคิดมาจาก สุวรรณกักกฏ
ชาดก แล้วมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเน้ือหา ให้เป็นเร่ืองราวที่สอดคล้องกับคติท้องถิ่นล้านนา กล่าวคือ 
ในสุวรรณกักกฏชาดกกล่าวถึง กลองที่ทําจากก้ามปู โดยระบุช่ือกลองที่ทําจากก้ามปูว่า กลองชัยมังคละ 
หรือ กลองชัยมงคล ซึ่งมีบทบาทในล้านนาคือเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการสงคราม การเมืองการ
ปกครอง การเป็นอาณัติสัญญาณในกิจกรรมการส่ือสารในพิธีกรรม การบอกสัญญาณวันโกนวันพระ 
ตลอดถึงการสร้างความร่ืนเริงบันเทิงใจ เน่ืองจากล้านนาในอดีตยังไม่มีระบบการสื่อสาร และสิ่งให้
ความบันเทิงที่ทันสมัย จึงอาศัยเสียงกลองเป็นสื่อในกิจกรรมดังกล่าว การที่กลองมีบทบาทต่อสังคม 
โดยเฉพาะการเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการ การเมืองการปกครอง ถือเป็นบทบาทสําคัญในยุคสมัยน้ัน 
เนื่องจากผู้ปกครองและประชาชนจะสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางก็ต้องอาศัยอาณัติสัญญาณ
จากเสียงกลองเป็นสําคัญด้วยเหตุน้ีเองจึงมีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการตีกลอง เพ่ือแจ้งเหตุในชุมชน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองภูมิปัญญาล้านนา 
  จากคติการสร้างกลองชัยมงคล หรือกลองชัย ซึ่งได้รับคติมาจากสุวรรณกักกฎชาดก 
ถือว่าเป็นของสูงและศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ัน การสร้างกลองชัยมงคลของชาวล้านนาในอดีต จึงมีความพิถีพิถัน
เป็นอย่างย่ิงโดยจะสร้างให้ถูกต้องตามพิธีกรรม และสอดคล้องกับคติความเช่ือของชาวล้านนา เพราะ
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ถือว่า เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ินํามาซึ่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง วิธีการสร้างกลองชัย 
โดยเริ่มจากการหาฤกษ์งามยามดี และการคัดไม้ที่นํามาสร้างให้ถูกต้องตามตําราซึ่งกําหนดให้ใช้ไม้ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม เพ่ือความเป็นสิริมงคลและความคงทนของกลอง ก่อนจะตัดต้นไม้ ช่างจะ
ประกอบพิธีบอกกล่าว และขออนุญาตตัดต้นไม้จากเจ้าป่าเจ้าเขา เหล่าเทพยดาและแม่นางธรณีเสียก่อน 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และกลองที่จะสร้าง เมื่อได้ไม้ตามต้องการแล้ว ช่างจะทําพิธีฟายครู
ก่อน เพ่ือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้รับรู้และขอพรให้ประสบผลสําเร็จในการสร้างกลองจากนั้นจึงลง
มือถากและเจาะไม้ให้ได้ขนาดตามโฉลกที่เป็นมงคล เมื่อปรับแต่ง ท่อนไม้ จนสําเร็จเป็นไหกลองตาม
ขนาดที่ต้องการแล้วก่อนที่ช่างจะหุ้มหนังก็จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลอง ซึ่งเป็นสิ่งมงคลที่บรรจุไว้
ข้างในกลอง หลังจากประกอบพิธีบรรจุหัวใจกลองเรียบร้อยแล้ว ช่างจะหาวันที่เป็นมงคลสําหรับหุ้ม
กลองต่อไป 
 3. พลังศรัทธาในตัวกลองภูมิปัญญาล้านนา 
  การจะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคลได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ันจําเป็นต้อง
ทําพิธีไหว้ครูหรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีขึ้นขันไหว้ครู เพ่ือฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนการตีกลองชัย
มงคลนั้น ถือเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิและสําคัญเป็นอย่างย่ิง ผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคล
ได้สําเร็จและสมบูรณ์น้ัน จะต้องทําพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์หรือ“พ่อครู” เสียก่อน 
และ จากการที่กลองชัยมงคล ได้รับแนวคิดมาจากคติทางพุทธศาสนาผสมผสานกับคติแบบพราหมณ์ 
และคติท้องถิ่น จึงมีคติความเช่ือว่าเป็นกลองศักดิสิทธ์ิ และเป็นของสูง การปฏิบัติต่อกลองชัยมงคลจึง
มีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เป็นกลองศักด์ิสิทธ์ิ เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ และถือเป็น
เทพองค์หน่ึงช่ือว่า ดุริยางคเทพ ผู้ที่จะตีกลองชัยมงคลจะต้องมีความเคารพ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังตี
กลองจะต้องยกมือไหว้กลองทุกครั้ง พร้อมต้ังจิตให้เป็นสมาธิน้อมรําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณของ
ครูบาอาจารย์ และคุณของบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวิทยาให้ 
 4. ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลองภูมิปัญญาล้านนา 
  การตีกลองชัยมงคล จัดเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหน่ึง ของภูมิปัญญาดุริยางคศิลป์
ล้านนา ที่ว่าเป็นศาสตร์น้ัน เพราะมีหลักการทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์เหมือนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่สามารถ
อธิบาย ฝึกฝนและถ่ายทอดให้แก่กันและกันได้ นอกจากน้ันยังสามารถถอดบทเรียนเป็นชุดองค์ความรู้
ได้อีกด้วย ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์น้ัน เพราะเมื่อได้ศึกษาฝึกฝน และพัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์แล้ว จะ
ทําให้เกิดความชํานาญคล่องแคล่ว และสามารถประยุกต์ หรือดัดแปลงเพ่ิมกลเม็ดเด็ดพรายลีลาท่าทาง
การตีกลอง ให้สวยงาม และไพเราะ ได้ตามความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบของผู้ตี จนมีลักษณะ
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะบุคคล และในขณะที่ตีกลองน้ัน ผู้ตีจะต้ังจิตให้เป็นสมาธิ พร้อมกับรําลึก
ถึงพุทธคุณ ธรรรมคุณ สังฆคุณ ทั้งน้ีเช่ือว่า กลองชัยมงคล เป็นกลองที่ได้รับแนวคิดมาคติทางพุทธ
ศาสนาดังน้ันทํานองเพลงกลองแต่ละเพลง จึงสอนโดยมีพระคาถาธรรมกํากับอยู่ด้วยเสมอ เช่น พุทโธ 
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อะระหัง ธัมโม อะระหังสังโฆ อะระหัง พุทโธ กัณหะ ธัมโม กัณหะ สังโฆ กัณหะ เป็นต้น ซึ่งทําให้กลุ่ม
ผู้ตีกลอง มีจิตใจที่ประกอบด้วยสมาธิและกุศล ผู้ฟังก็มีจิตใจที่เบิกบานและน้อมนําเข้าสู่คุณงามความ
ดี ทําให้บรรยากาศงานบุญน้ัน ๆ มีความศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นสิริมงคลอย่างย่ิง 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 200 คน คือวัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 
15-18 ปี(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนําไป
วิเคราะห์ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาค่าสถิติต่าง ๆ ทั้งสถิติเบ้ืองต้นและสถิติวิเคราะห์ โดยมี
การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test) ของมาตรวัดของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนนําไปใช้ในการ
ออกแบบ โดยจะได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยายด้วยตารางที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และนําเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ตาม
กรอบแนวความคิดการวิจัยด้วยสถิติทดสอบ รวมไปถึงการศึกษาผู้เช่ียวชาญในด้านกลองภูมิปัญญา
ล้านนาที่มีแบบแผน รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของกลองภูมิปัญญา
ล้านนา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ด้านต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากบุคคลที่เก่ียวข้อง การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้ใน
การออกแบบโครงการ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์และนําผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ 
ล้านนา ผู้วิจัยได้นําเอาแก่นแท้ของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนามาสร้างแนวความคิดในการเผยแพร่ 
ดุริยางคศิลป์ล้านนาให้กับคนรุ่นหลัง โดยพัฒนาปรับปรุงไม่ให้เกิดความล้าหลังด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญาล้านนาที่มีคุณค่า ส่งผลให้เกิดศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปะภูมิปัญญาล้านนา โดยถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูที่สามารถให้ความรู้
ทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนา ตลอดจนตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับดุริยางคศิลป์ 
ล้านนาเพ่ือเป็นแบบอย่างปฏิบัติสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง (อายุระหว่าง 15 – 18 ปี) 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงที่เด็กมีความผูกพันกับเพ่ือนในกลุ่มมาก มีความ
สนใจในการทํากิจกรรมร่วมกันและทําให้มีชีวิตทางสังคมท่ีสนุกสนานได้ดีที่สุด (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 
2549)  ดังน้ันหากอบรมจริยธรรมและปลูกฝังแนวคิดในการดําเนินชีวิตในทางที่ดี เด็กวัยรุ่นในช่วง
อายุน้ีจะเกิดรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะนิสัยในทางที่ดี เกิดความ
หวงแหนในคุณค่าของศิลปะภูมิปัญญาล้านนาที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น และสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ชีวิตประจําวันของตัวเองได้ นอกจากน้ียังทําให้เกิดการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์
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ล้านนาที่สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังเช่นกลองภูมิปัญญาล้านนาที่ใช้ศิลปะ บทบาท 
พลังศรัทธา คุณค่า และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จัก กึกก้องดังกังวาน
เช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองภูมิปัญญาล้านนาในอดีต 
 
ข้อค้นพบ 
 1. การศึกษารูปแบบการออกแบบตกแต่งภายในโครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนารวม
ไปถึงการศึกษาถึงผังองค์กรภายใน พฤติกรรมผู้ใช้ การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยและสภาพแวดล้อม
ภายในโครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา สามารถทําให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการออกแบบตกแต่ง
ภายใน โครงการศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันได้  
 2. การศึกษา และวิเคราะห์ถึงการประยุกต์ใช้ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา สู่การ
ออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาได้ สามารถเกิดการประสมประสานแนวคิดในแบบรูปธรรม
และในแบบนามธรรม จนเกิดงานออกแบบตกแต่งภายใน ในรูปแบบใหม่ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม
กับสังคมในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาสู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาน้ันได้มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตามคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ดังน้ี 
 1. เชิงวิชาการ 
  1.1 ธรรมเภรี เป็น Key word ของตัวแปรอิสระต้องบ่งบอกได้ถึงลักษณะ คุณสมบัติ
ให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ในรูปแบบของนามธรรม และรูปธรรม ประเด็นของการแปรรูปตาม Key word 
เป็นตัวกํากับการออกแบบ ซึ่งการออกแบบทั้งหมดต้องสอดคล้องกับ Key word ต้องอธิบายให้
ชัดเจน เพราะส่งผลสู่การออกแบบว่าได้อะไร และเอามาออกแบบอย่างไร ฉะน้ันต้องนํา Key word 
มาใช้ให้ถูกต้อง ให้เช่ือมโยงสอดคล้องกันย่ิงข้ึน 
  1.2 การสืบสานในแง่พุทธศาสนา, วัฒนธรรม, ประเพณี ไม่ได้ผิดแต่ Programming, 
Master Plan ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่ามาในแง่น้ีได้อย่างไร ยังไม่ชัดเจน และต้องสามารถให้อธิบายให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ด้วยการออกแบบของผู้วิจัยเอง 
  1.3 ควรมีการทําวิจัย หรือค้นคว้าเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจและประสิทธิผลของ
การออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา ทางด้านอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบ Style 
ของโครงการสําหรับธุรกิจและสํานักงาน หรือรูปแบบศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการวิจัยน้ี 
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 2. เชิงนโยบาย 
  2.1 การออกแบบภายในศูนย์ดุร ิยางคศิลป์ล ้านนานั ้นมีความกระด้างและใช้     
เส้นเหลี่ยมเกินไป ไม่มีจริตของความเป็นล้านนาอยู่เลย จึงควรมีความร่วมสมัยของล้านนามากข้ึน 
กว่าน้ี เช่น  ใช้ลวดลายมาประยุกต์ให้เกิดความงาม กลมกลืน โดยมีการจัดการที่ดี 
  2.2 เฟอร์นิเจอร์ต้องมีความเช่ือมโยงกับตัวโครงสร้าง มีคันทวยช่วยให้ พ้ืนที่ภายในมี
ความร่วมสมัยและยังเป็นล้านนาอยู่ ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กก็ตาม เช่น เบาะน่ัง วัสดุอาจจะ
เป็นไม้บ้าง แกะสลัก หรือลวดลายต่าง ๆ  
  2.3 การใช้ไฟ ควรจัดให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะทําให้ลบความสําคัญของ
การออกแบบผนังห้อง และการตกแต่งออกไปควรไฟ indirect และ direct เพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ความงามภายใน 
  2.4 การเข้าถึงโครงการยังมองไม่เห็น สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการเป็นอย่างไร 
เพราะมีส่วนสําคัญต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้โครงการ ว่าจะเข้าถึงได้อย่างไร เป็นการแสดง
ศักยภาพเหมือนimpression แรกที่จะดึงดูดสายตาคนให้เข้ามาสนใจกิจกรรมภายใน และให้รับรู้ว่า
เราใช้เร่ืองของกลองมาใช้ในงานออกแบบ ต้องให้ผู้พบเห็นภายนอกมองเห็นต้ังแต่แรก รวมทั้ง 
Master plan ซึ่งยังไม่เห็นความสัมพันธ์กับพ้ืนที่รอบ ๆ โครงการ ไม่มีความเช่ือมโยง 
  2.5 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมถึงปัญหา อุปสรรค และผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
รูปแบบของศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา เช่น ด้านความยากง่ายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของศิลปะ
กลองภูมิปัญญาล้านนามาใช้ในการออกแบบ หรือประสิทธิผลจากการออกแบบตกแต่งภายในเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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ยาระณะ. 

× × × × × × × × × × × 

4. ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล. (2553). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.  ×     × × ×  × 

5.  พระนคร ปญฺญาวชิโร. (2555). กลองสะบัดชัย ศิลปะการแสดง
ล้านนา. 

× ×   × × ×   × × 

6.  พระนคร ปญฺญาวชิโร. (2555). กลองในพระไตรปิฎกที่ปรากฎ
ในล้านนา. 

× × × × × × × × × × × 

7.  วิลาวัณย์ เศวตเศรนี. (2555). ภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่. × × × × × × ×     

8.  สนั่น ธรรมธิ. (2550). นาฏดุริยการล้านนา.  ×   × × × × × × × 

9.  สมหมาย เปรมจิตต์. (2540). ตํานานสิบห้าราชวงศ์. × × × × × ×      

10.  อานนท์ ไชยรัตน์. (2553). องค์ความรู้การตีกลองสะบัดชัย.  ×     × × × × × 

11.  จันทร์ แก้วจิโน. (2545). กลองสะบัดชัยแบบครูคํา กาไวย์. × ×     × × × × × 

12.  ธัชชัย เสียงชารี. ,แสงเอ้ย เต้นคํา. (2555). รูปแบบการตีกลอง
ปูชา 

× × ×    × × × × × 
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ตารางที่ 25  ตารางการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 
 

 แหล่งข้อมูล   /   ประเด็นที่พบ 
ประ 
วัติ 

บท 
บาท 

พิธี 
กรรม การสร้าง

รูป 
แบบ 

วัตถุ 
ดิบ 

อุป 
กรณ์ 

การ 
รวมวง ท่ารํา 

วิถี 
ปฏิบัติ 

การ 
ไหว้คร ู

13.  ธิดา เกิดผล. (2542). คํา กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ. ×     × × × × × × 

14. มงคล เสียงชารี. (2551). การถ่ายทอดความรู้ด้านกลองไชย
มงคล. 

× ×   ×  ×  × × × 

15. สงวน โชติสุขรัตน์. (2515). ประชุมตํานานพื้นบ้านลานนาไทย. × × ×       × × 

16. ภรตมุนี แสงมนวิทูร. (2541). นาฏยศาสตร์. × ×       × × × 

17. มนตรี ตราโมท. (2540). ดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาการ.  ×     × × × × × 
18. รณชิต แม้นมาลัย. (2536).  กลองหลวงล้านนา. × × × × × × ×   × × 

19. ธนะรัชต์ อนุกูล. (2543). กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรม
ชาวเชียงใหม่. 

× ×       × × × 

20. พิพัฒน์ เสียงชารี. (2551). การศึกษากลองชัยยะมงคลของนาย
มานพ ยาระณะ จังหวัดเชียงใหม่. 

× × ×    × × × × × 

21. อุดม รุ่งเรืองศรี. (2542).  ดนตรีพื้นเมืองล้านนา.  ×     ×  × × × 

รวมทั้งหมด 14 20 8 5 8 9 17 11 16 18 19 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามผู้ใชบ้ริการศูนย์ดุริยางคศลิป ์
เรื่อง 

ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบศูนย์ดุริยางคศิลป์ลา้นนา 
 
วันที่……......เดือน………........……………….พ.ศ.…………… 

ช่ือสถานศึกษา.............................................…………………................... 

จังหวัด………………................................................................................. 
  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัย เร่ือง ศิลปะกลองภูมิปัญญา
ล้านนา สู่การออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก นักเรียน 
นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จากสถานศึกษาต่างๆ 
 โปรดตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่าน การตอบ
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดย
ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 176 

รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น…………………….. 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ปัจจัยส่วนบุคคล (personal characteristics) 
1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง (    ) เพศท่ีสาม 
2. อายุ……………………………ปี 
3. การศึกษา (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 
  (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 1 
  (    ) อ่ืน ๆ ……………………………… 
4. ศาสนา  
  (    ) พุทธ (    ) คริสต์ 
  (    ) อิสลาม (    ) อ่ืนๆ ..................................... 
5. สถานศึกษา 
  (    ) ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย (    ) ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  (    ) ร.ร.ปริสน์รอยแยลส์วิทยาลัย (    ) ร.ร.วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 
 
6. ภูมิลําเนาเดิมจังหวัด………………………………………… 
7. รายได้ที่ท่านได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน จํานวน..........................บาท 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนกลาง ผู้ใช้บริการศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา  

โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน O และเติมตอบลงในช่องว่าง…………………. 
 
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
8. ท่านรู้จักดุริยางคศิลป์ล้านนา หรือไม่ อย่างไร (ตามความเข้าใจ) 
  O ไม่รู้จัก  O รู้จัก คือ............................................. 
9. ได้ชมการแสดงเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาบ้างหรือไม่(กลองสะบัดชัย สะล้อ  ซึง พิณเพียะฯ) 
  O ไม่เคยชม O เคยชม  
10. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา  
  O ชอบ O ไม่ชอบ อย่างไร.................................. 
11. ท่านมีความรู้สึกช่ืนชอบ ดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภทใด มากที่สุด  
  O เคร่ืองดีด O เคร่ืองสี 
  O เคร่ืองตี O เคร่ืองเป่า 
12. ท่านมีความสนใจดุริยางคศิลป์ล้านนาในด้านใด 
  O ลีลาความสามารถ O เคร่ืองดนตรี 
  O การบรรเลงเพลง O ความกลมกลืนของวงดนตรีล้านนา 
13. ท่านมีความสนใจในการเข้าชมการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนาประเภทใด 
(นิทรรศการทั่วไปที่เก่ียวข้องกับดุริยางคศิลป์ล้านนา) 
  O การนําเสนอโดยมีส่วนร่วม  O การนําเสนอด้วยวัสถุจริง 
  O การนําเสนอด้วยภาพถ่าย O การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 
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พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)  
14. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนาโดยวิธีใด 
  O หนังสือพิมพ์ O นิตยสาร 
  O วิทยุ O โทรทัศน์ 
  O อินเตอร์เนท O เพ่ือน 
   O ครู/อาจารย์ 
  O อ่ืนๆ ระบุ..............................  
15. ท่านเคยได้ร่วมกิจกรรมทางดุริยางคศิลป์ล้านนาบ้างหรือไม่ 
  O ไม่เคยเข้าร่วม O เข้าร่วม 4-5 ครั้ง/ปี 
  O เข้าร่วมทุกครั้ง O อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 
16. ในหน่ึงสัปดาห์ท่านมีช่ัวโมงเรียนเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา จํานวน ......................... วัน 
17. เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนาเพราะเหตุใด 
  O กจิกรรมมีความน่าสนใจ O มีคะแนนพิเศษในรายวิชา 
  O อาจารย์ให้ทํารายงานหลังเข้าร่วมกิจกรรม O อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 
18. ถ้าท่านเคยร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา ท่านไปร่วมกิจกรรมที่ใด 
 ....................................................................................................................................................... 
19. หากมีการจัดต้ังศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาขึ้น ท่านต้องการให้อยู่ในสถานท่ีใด (ระบุสถานท่ี
เป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับที่เราต้องการนําเสนอหากจะมีการออกแบบ และสร้างได้จริง) 
  O ใกล้ศูนย์การค้า 
  O ใกล้แหล่งสถานศึกษา  
  O ใกล้ศูนย์กลางหรือจุดศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ 
  O อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
20. ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา ณ สถานที่ตามข้อ 19 หรือไม่  
  O สนใจ O ไม่สนใจ 
21. ท่านต้องการให้มีส่วนบริการใดเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการชมดุริยางคศิลป์ล้านนาเพียงอย่าง

เดียว  
  O ร้านขายของที่ระลึก O ร้านอาหาร 
  O ส่วนให้ความรู้เรื่องเคร่ืองดนตรีล้านนา O นิทรรศการ 
  O ส่วนพักผ่อนโดยดนตรีบําบัด O ส่วนการเรียนการสอนโดยพ่อครู-แม่ครู  
  O ลานกิจกรรม O อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 
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22. เมื่อท่านไปเข้าร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา ท่านไปก่ีคน 
  O 1 คน O 2 คน    
  O 3-5 คน O 5 คนข้ึนไป 
23. ท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการร่วมกิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา คือเวลาใด 
  O เช้า (08.00-11.00น.) O กลางวัน (12.00-15.00น.)  
  O เย็น (16.00-18.00น.) O กลางคืน (19.00-22.00น.) 
24. ท่านชอบน่ังชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา บริเวณใด 
  O ส่วนหน้าติดขอบเวที O ส่วนหลังสุดทางเดิน 
  O บริเวณช้ัน2ของพ้ืนที่น่ัง O บริเวณตรงกลางของพ้ืนที่น่ัง 
  O ด้านข้าง ขวา-ซ้ายของพ้ืนที่น่ัง  
25. ในหนึ่งวันท่านมีเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนากี่นาที 
  O 15 - 30 นาที O 30 – 60 นาที 
  O 60 - 90 นาที O 90 นาทีขึ้นไป 
26. ท่านคิดว่าระยะที่เหมาะสมในการรับชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนาคือเวลาประมาณเท่าใด 
  O 30 นาที-1 ช่ัวโมง O 1 ช่ัวโมงคร่ึง – 2 ช่ัวโมง 
   O 2 ช่ัวโมงข้ึนไป 
27. ท่านช่ืนชอบการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบใดมากที่สุด 
  O เข้าชมนิทรรศการดุริยางคศิลป์ล้านนา O อบรมการเรียนการสอนโดยพ่อครู-แม่ครู 
  O เข้าฟังสัมนาเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนา O การเข้าชมการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนา 
  O อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................... 
28. ท่านต้องการสมาชิกในการเรียนรู้เก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาในแต่ละครั้ง จํานวนกี่คน/ห้อง 
  O 3-5 คน O 5 คน 
  O 10 คน O 10 คนข้ึนไป 
29. ท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาในแต่ละครั้ง โดยใคร 
  O พ่อครู-แม่ครูด้านดุริยางคศิลป์ล้านนา 
  O อาจารย์ผู้ชํานาญการจากสถาบันดุริยางคศิลป์ 
  O วิทยากรผู้ให้คําแนะนํา O อ่ืนๆ ................................................ 
30. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ใดที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมดุริยางคศิลป์ล้านนา 
  O ห้องเรียนหนังสือทั่วไป O ห้องซ้อมการแสดง 
  O ลานกลางแจ้ง O อ่ืน ๆ ................................................ 
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สภาพแวดล้อมของศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
31. ศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในอุดมคติของท่านเป็นแบบใด  
  O มีกิจกรรมการเรียน-สอนดุริยางคศิลป์ล้านนา ที่เหมาะสม 
  O มีการแสดงดุริยางคศิลป์ล้านนาที่น่าสนใจ 
  O มีกิจกรรมนันทนาการเก่ียวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาที่เหมาะสม 
  O อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 
32. ท่านต้องการให้สภาพแวดล้อม ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาเป็นอย่างไร  
  O มีอาคารที่ทันสมัย O มีความต่ืนเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน
  O มีบรรยากาศร่มรื่น O อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. 
33. ท่านชอบการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในรูปแบบใด 
  O สมัยใหม่ดูทันสมัย O อนุรักษ์แบบเก่า แบบด้ังเดิม 
34. ท่านชอบสีสันของการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา เป็นโทนสีประเภทใด 
  O สีโทนร้อน O สีโทนเย็น 
  O สีขาว-ดํา O หลาย ๆ สีผสมกัน 
  O อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
 
ประโยชน์ใชส้อยของศนูย์ดุริยางคศลิปล์้านนา 
35. ท่านเคยไปใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับดุริยางคศิลป์ล้านนาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   O เคย O ไม่เคย  
36. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ล้านนามีความจําเป็น 
  O ไม่จําเป็น O จําเป็น   
37. ท่านคิดว่าศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  O มี O ไม่มี  
   ( ) ช่วยอบรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียม  ( ) มีเวลาเข้าใช้บริการ  
   ( ) ผู้ให้ความรู้มีประสบการณ์ น่าเช่ือถือ  ( ) ไม่เช่ือม่ัน ในบุคลากรผู้สอน  
   ( ) สอนข้ันพ้ืนฐาน (ร่างกาย, จิตใจ, สติปัญญา)    ( ) ค่าใช้จ่ายสูง  
   ( ) ได้พบปะกับเพ่ือนใหม่ๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน  ( ) กิจกรรมไม่น่าสนใจ  
   ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............  ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............. 
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แบบสัมภาษณ์บุคคลข้อมูลทางวัฒนธรรมล้านนา 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบคุคล 

๑. ช่ือ.............................นามสกุล...........................................................อาชีพ.................................... 
๒. ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)........................................................................................................................... 
 สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................. 
 รายได้.............................................................................................................................................. 
๓. ประวัติการศึกษา 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๔. ประวัติการทํางาน
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๔. ประวัติครอบครัว
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๖. รางวัลอันทรงเกียรติ
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณท์ัว่ไป 

๑. ท่านมผีลงานเด่นทางด้านใด 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๒. ท่านมีความถนัดหรือความสามารถพิเศษทางด้าน........................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๓.  ผลงานที่ท่านเคยทําและประสบผลสําเร็จ........................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๔. ผลงานทางที่ทา่นภาคภูมใิจทีสุ่ด................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี ๓  แบบสัมภาษณข์อ้มูลด้านวัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับกลองล้านนา 

๑. กลองล้านนา มีความเป็นมาอย่างไรสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอะไรบ้าง เช่น คุณค่า ภูมิปัญญา ความ
ศรัทธาความเช่ือ ฯลฯ...................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 
๒. กลองล้านนาในพิธีกรรม แตกต่างกับกลองล้านนาในการแสดงอย่างไร.............................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
๓. กลองล้านนามีความสําคัญและบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้าง 
 ๓.๑ ด้านความสําคัญ...................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................ 
 ๓.๒ ด้านบทบาทหน้าที่................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................ 
 ๓.๓ ด้านความสําคัญและวิถีปฏิบัติต่อกลองล้านนา 
  ................................................................................................................................................ 
๔. .กลองล้านนามีวิวัฒนาการในวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้าง 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๕. ท่านรู้จักกลองล้านนาประเภทใดบ้าง  และมีประวัติ รูปแบบการบรรเลงอย่างไร 
 ๕.๑ รูปแบบการบรรเลง (หรือท่าทางการตีกลอง)และทํานองปูชาธรรม........................................ 
  ................................................................................................................................................ 
 ๕.๒ รูปแบบการบรรเลง (หรือท่าทางการตีกลอง) และทํานองฝนแสนห่า...................................... 
  ................................................................................................................................................ 
 ๕.๓ รูปแบบการบรรเลง(หรือท่าทางการตีกลอง)และทํานองทีใช้ตีบอกอาณัติสัญญาณในการศึก

สงคราม................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................ 
๖. สาธิตลักษณะการตีกลองล้านนาแต่ละท่า   ช่ือ  ความหมาย  
 ท่าที่ ๑............................................................................................................................................. 
 ท่าที่ ๒............................................................................................................................................. 
 ท่าที่ ๓............................................................................................................................................. 
 ท่าที่ ๔............................................................................................................................................. 
 ท่าที่ ๕............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี ๓  แบบสัมภาษณข์อ้มูลด้านวัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับกลองล้านนาฯ (ต่อ) 

๗. แหล่งข้อมูลทีป่รากฏร่องรอยหลักฐานกลองล้านนา ที่สําคัญ อยู่ไหนบ้าง  
. หลักฐานทางเอกสาร........................................................................................................................ 
 หลักฐานทางวัตถุ............................................................................................................................. 
๘. กลองล้านนาเก่ียวข้องกับประเพณี หรือพิธีกรรม ใดบ้าง  
 ๘.๑ ประวัติและที่มา  
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
 ๘.๒ ประเพณีหรือพิธีกรรม 
  ๑. ........................................................................................................................................... 
  ๒. ........................................................................................................................................... 
  ๓. ........................................................................................................................................... 
 ๘.๓ รูปแบบประเพณีหรือพิธีกรรม และขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมการตีกลองล้านนา 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๙. รูปแบบ สีสัน ไม้ตี ลักษณะกลองล้านนา ท่าตีกลองและการแต่งกายนักแสดง  สมัพันธ์กันอย่างไร 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๑๐. องค์ประกอบอ่ืนๆ  เช่น เส้น ฟอร์ม สี เสียง จังหวะการตี สื่อถึงกลองล้านนาอย่างไร(สู่การ

ออกแบบ) 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๑๑. ช่วงที่เร่ิมงานน้ันได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนมาจากใคร  ที่ใด 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๑๒. การนําออกไปเผยแพร่โดยวิธีใด  โอกาสใดบ้าง 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี ๔  แบบสัมภาษณผ์ลงาน ด้านกลองล้านนาในวัฒนธรรมลา้นนา 

๑. ท่านมีผลงานทางวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับกลองล้านนาอะไรบ้าง  
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๒.  องค์ประกอบ : ที่มา 
 ๒.๑ ประวัติและที่มา  
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
 ๒.๒ องค์ประกอบ (โครงสร้าง) 
  ๑. ........................................................................................................................................... 
  ๒. ........................................................................................................................................... 
  ๓. ........................................................................................................................................... 
๓. สายสกุลหรือผูใ้กล้ชิดกับท่านมีวิธีการสืบทอดงานอย่างไร  และมีการสืบทอดมาเป็นระยะ

เวลานานเท่าไร 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
.๔. การแนะนํา หรือเข้ามาสู่งานน้ี คือ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๕. บุคคลที่เข้ามารับการถ่ายทอดและมีแนวโน้มในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๖. ช่วงที่เร่ิมงานน้ันได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนมาจากใคร  ที่ใด 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๗. การนําออกไปเผยแพร่โดยวิธีใด  โอกาสใดบ้าง 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี ๔  แบบสัมภาษณผ์ลงาน ด้านกลองล้านนาในวัฒนธรรมลา้นนา (ต่อ) 

๘. ความประทับใจในผลงาน 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๙. การวางแผนในการทํางาน  
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๑๐. ท่านมีวิธีใดที่จะชักชวนให้เยาวชนเห็นความสําคัญของกลองล้านนาในวัฒนธรรมไทย 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๑๑. ท่านมแีนวทางในการอนุรกัษ์ สืบทอด และส่งเสริมพัฒนาศลิปวัฒนธรรมด้านกลองล้านนาให้ย่ังยนื

ได้อย่างไร 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
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