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บทน า 
 
 คําวาภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือ  ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง  ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่ง
ได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน  รวมท้ังความรู้ท่ีส่ังสมมาแต่บรรพบุรุษ     
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  ระหว่างการสืบทอดมีการปรับปรุง  ประยุกต์และ
เปล่ียนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม  วัฒนธรรม  และ ส่ิงแวดล้อม 
(http://www.baanmaha.com) 

   ในประเทศไทยนั้นมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่มากมาย  โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นมีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน   ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทย 

 ภูมิปัญญาต่าง ๆ เหล่านี้มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายช่ัวอายุคน        
ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ได้ส่ังสมความรู้  ประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้มากมายเพื่อพัฒนาส่ิงท่ีตนเองได้    
สืบสานและอนุรักษ์ไว้  เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวปราชญ์ชาวบ้านแต่ละคน  ซึ่งแต่ละคนนั้นมี
องค์ความรู้ ท่ีไม่เหมือนกัน  ถ้าองค์ความรู้เหล่านี้ไม่ได้รับการถ่ายทอด  ก็จะเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีภูมิ
ปัญญาท่ีเป็นองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านก็จะสูญหายไปตามกาลเวลา 

จังหวัดสุโขทัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
สุโขทัย   ส่ิงนั้นก็คือดนตรีมังคละ  ซึ่งเป็นดนตรีท่ีมีเอกลักษณ์  เป็นจุดเด่นของจังหวัดสุโขทัย  และใน
ปัจจุบันดนตรีมังคละยังอยู่คู่จังหวัดสุโขทัยได้ก็เพราะมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานดนตรี
มังคละนี้ไว้ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถาบันซึ่งมีหน้าท่ีในการอนุรักษ์   
สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ได้เห็นความสําคัญขององค์ความรู้เหล่านี้จึงดําเนินการจัดการความรู้ด้าน     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง  ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  เพื่อนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ของปราชญ์ชาวบ้าน
มาพัฒนาสืบสานดนตรีมังคละให้คงอยู่เป็นสมบัติของจังหวัดสุโขทัยและของชาติไทยต่อไป 
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การจัดการความรู้เรื่อง 
ดนตรีมังคละในจังหวดัสุโขทัย 

 มังคละ  เป็นวงดนตรีท่ีนิยมเล่นกันในจังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  และจังหวัดสุโขทัย  มี
หลักฐานว่าวงดนตรีมังคละมีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพญาลิไท (ครองราชย์ พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 
1919) ได้นําพระศาสนาจากลังกาเข้ามา โดยเฉพาะองค์พระมหาสวามีสังฆราชและพระผู้ใหญ่อีกหลาย
รูปก็มีการไปมาหาสู่กันระหว่างสุโขทัยกับลังกา  กลองมังคละนี้มีความเหมือนกับเครื่องดนตรี "กาหลอ" 
ดนตรีทางพื้นถิ่นภาคใต้  และวง "มงคลเภรี" ของศรีลังกา  สมเด็จเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
บันทึกไว้ในคราวตรวจการท่ีหัวเมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2444 ได้ยินดนตรีดังกล่าวบริเวณวัดสะกัด
น้ํามันจึงได้เรียกมาแสดงให้ดู  ท่านได้เขียนไว้ว่า ได้ยินดนตรีดังกล่าวบริเวณวัดสะกัดน้ํามัน เป็นการเล่น
ในงานแห่นาค จึงได้เรียกมาแสดงให้ดูท่ีหน้าวัดมหาธาตุ หรือวัดใหญ่ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
วรมหาวิหารในปัจจุบัน  และท่านได้ให้ทัศนะต่อดนตรี “มังคละ” ว่า “เครื่องมังคละนี้เป็นเครื่องเบญจ
ดุริยางค์แท้” นอกจากนี้ก่อนท่ีท่านจะเสด็จมาถึงจังหวัดพิษณุโลก ท่ีพิจิตรท่านก็ได้ยินเสียงดนตรีนี้ด้วย
เช่นกัน และก็เล่นในงานแห่นาคเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่ากําเนิดนั้นมาจากไหนก่อนหลังกันแน่ 
ดังนั้นอาจกล่าวว่ามังคละเป็นดนตรีที่เล่นกันในแถบลุ่มน้ําน่านและลุ่มน้ํายม 
 วงมังคละเป็นวงดนตรีที่ได้รับแบบอย่างมาจากศรีลังกา  นํามาใช้ในพิธีศักด์ิสิทธิ์  ประโคมเปุา
ในงานมงคล  เรียกมังคลเภรี  ถ้าประโคมในงานศพ  เรียกว่า  อวมังคลเภรี  รูปแบบของวงมังคละ  จะ
ประกอบด้วยกลองมังคละ  (จ็กโกร๊ด)  กลองสองหน้ามังคละ (กลองยืนและกลองหลอน) ปี่  โหม่ง  
ฉาบเล็ก  และฉาบใหญ่   
 วงดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  นิยมเล่นกันโดยท่ัวไป  แต่ท่ีแพร่หลายและมีวงดนตรีท่ีเป็น
ต้นแบบของวงมังคละวงอื่น ๆ จะอยู่ ท่ีตําบลบ้านหลุมและตําบลบ้านสวน  ซึ่งเป็นวงดนตรีท่ีมีการสืบ
ทอดการเล่นมาจากรุ่นสู่รุ่น  และเป็นวงดนตรีท่ีมีลักษณะเด่นโดยเฉพาะกลองมังคละหรือเรียกอีกช่ือ
หนึ่งว่า “โจ็กโกร๊ด”  เพราะเวลาตีจะมีเสียง  “โกร๊ก”  กลองมังคละจะเป็นกลองท่ีมีขนาดเล็กแต่มีเสียง
ท่ีดังกังวานเป็นเอกลักษณ์  มีหน้าท่ีตีขัดกับกลองยืนและกลองหลอนเป็นสีสันให้แก่วง   

กลองมังคละเป็นกลองท่ีไม่มีจังหวะหน้าทับ  จะมีกลองสองหน้า  จํานวน 2 ใบ  เป็นเครื่อง
ดนตรีท่ีตีจังหวะหน้าทับ  ใบท่ีตียืนหน้าทับ  เรียกว่า  “กลองยืน “ ส่วนใบท่ีขัดกับกลองยืน  เรียกว่า  
“กลองหลอน”  หน้าทับของกลองสองหน้าเราจะเรียกว่า  “เพลง”  เช่น  เพลงไม้ส่ี  เพลงคางคก    
เข็ดเค้ียว  เป็นต้น   

วงมังคละแต่ละวงจะมีการบรรเลงหน้าทับไม่เหมือนกันท้ังท่ีเป็นเพลงเดียวกัน  มีจํานวน    
หน้าทับมากน้อยต่างกัน  มีจารีตในการบรรเลงต่างกัน  ซึ่งส่ิงเหล่านี้ถือเป็นว่าเอกลักษณ์เฉพาะของวง
มังคละแต่ละวง  เป็นองค์ความรู้  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  ควรได้รับการ
รวบรวมและบันทึกไว้ให้เป็นองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป         

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1897
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1919
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1919
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
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กระบวนการด าเนินการการจดัการความรู้ 

1.  การค้นหาความรู้ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้มอบหมายให้บุคลากรจํานวน  2  คน ได้แก่ 1) นางเกษร  เอมโอด  
2) นายนิติ  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  Team เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2558 ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้นเมื่อวันท่ี   26-27  มกราคม  2558  เพื่อ
ร่วมกําหนดการบ่งช้ีความรู้และประเด็นความรู้ท่ีจําเป็น   

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่งช้ีความรู้และประเด็นความรู้ท่ีจําเป็นนั้น  คณะ  KM  
Team  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้กําหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยในด้านการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา  สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  มาเป็น
ตัวกําหนดประเด็นความรู้  และเปูาหมายในการจัดการความรู้คือ  “ดนตรีมังคละในจังหวัดสุทัย” เพื่อ
นําองค์ความรู้ท่ีได้มาอนุรักษ์  สืบสานและเผยแพร่ให้ดนตรีมังคละคงอยู่กับจังหวัดสุโขทัยและแผ่นดิน
ไทย  โดยมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ประกอบด้วย  ปราชญ์ชาวบ้าน  และบุคลากรของวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย   

จากการกําหนดประเด็นความรู้  คณะ  KM Team  ได้ร่วมกันจัดทําแผนการจัดการความรู้  
เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการด้านความรู้โดยคัดเลือกจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน  จํานวน  14  คน  และบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จํานวน  3  คน  ท่ีมี
ความรู้ในเรื่องดนตรีมังคละ  หรือเป็นผู้ท่ีอนุรักษ์ดนตรีมังคละ  หรือผู้ท่ีมีอาชีพในการเล่นดนตรีมังคละ   
 เมื่อแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา 
Knowledge  Mapping  หาว่าความรู้ใดมีความสําคัญต่อการสร้างกลองมังคละ  ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็นประเด็นได้ดังนี้     
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Knowledge  Mapping 
ดนตรีมังคละในจังหวดัสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ดนตรีมังคละในจังหวัด
สุโขทัย 

ประวัตดินตรีมงัคละ 

เครื่องดนตรีมังคละ 

รูปแบบวงดนตร ี

โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง 

ขั้นตอนในการบรรเลง 

เสียง 

วิธีการบรรเลงและเพลงที่ใช ้
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2.  การสรา้งและแสวงหาความรู ้

1. ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวการบรรเลง
ดนตรีมังคละของปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยเพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาประกอบในการจัดเสวนา   

 

 
 

ภาพที ่1   ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลดนตรีมังคละ  คณะ  ศ. ราชพฤกษ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 

 

 
ภาพที่ 2   ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลดนตรีมังคละวัดศรีมหาโพธิ์ 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที่ 3   ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลดนตรีมังคละ คณะ  ครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์ 

ที่มา : นางเกษร  เอมโอด 
 

2.  เชิญปราชญ์ชาวบ้านและบุคลากรของวิทยาลัยท่ีมีความรู้ในการเล่นดนตรีมังคละมาร่วม
เสวนา  แลกเปล่ียนความรู้  ในประเด็นความรู้ดังกล่าวโดยมีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปล่ียน
ประเด็นความรู้  เช่น  ออกหนังสือเชิญให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมการเสวนา  เชิญ
ผู้อํานวยการมาเป็นประธานร่วมฟังการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเชิญชวนให้บุคลากร  นักเรียน
นักศึกษามาร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้  มีการมอบของท่ีระลึกร่วมท้ังค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่
ปราชญ์ชาวบ้านทุกท่าน  จัดเล้ียงอาหารว่าง  แก่ผู้ร่วมการเสวนา และในการเสวนานั้นจะมีประธาน
คณะกรรมการ   KM Teamเป็นผู้ดําเนินรายการเชิญปราชญ์ชาวบ้านพูดท่ีละคนโดยไม่ต้องมีการจับ
เวลา  ขณะท่ีปราชญ์ชาวบ้านพูดเลขาของกลุ่มจะใช้วิธีบันทึกเสียงแทนการจดบันทึกเพื่อให้ได้
รายละเอียดอย่างครบถ้วน  และขณะท่ีปราชญ์ชาวบ้านพูดในขั้นตอนต่าง ๆ  ของแต่ละคน  จะมีการ
ฉายภาพวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงมังคละท่ีได้ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลขึ้นฉายบนจอภาพเพื่อให้ทุกคนได้
เห็นภาพวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงมังคละของปราชญ์ชาวบ้านแต่ละคนและผู้ดําเนินรายการต้อง
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ  

3.  เลขานําเสียงท่ีได้บันทึกไว้นั้นมาถอดความและจัดพิมพ์เป็นเอกสารนํามาสรุปเป็นประเด็น
ความรู้ท่ีได้ในแต่ละครั้งแล้วนํามาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย     
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
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ภาพที ่4   ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกล่าวต้อนรับปราชญ์ชาวบ้าน        
ในการจัดเสวนาดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 

 
 

ภาพที ่5   ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมอบเกียรติบัตรให้ปราชญ์ชาวบ้าน        
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที่ 6   นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 5 ร่วมฟงัการเสวนา        
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 

 
 

ภาพที ่7   ปราชญ์ชาวบ้านพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้        
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ในการจัดความรู้ให้เป็นระบบนั้นคณะกรรมการ  KM  Team  นําความรู้ท่ีได้จากลงพื้นท่ี  และ
การจัดเสวนาในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้  นํามาจัดการให้เป็นหมวดหมู่ก่อนนําความรู้ท่ี
ได้มาประมวลและ กล่ันกรองความรู้   ดังนี้ 

1. นําข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลของแต่ละคณะ  มาจัดให้เป็นหมาดหมู่ตามท่ีได้
กําหนดไว้ใน  Knowledge  Mapping  โดยแยกเป็นข้อมูลของแต่ละคณะ   

2. ถอดองค์ความรู้ท่ีสัมภาษณ์ออกมาเป็นตัวอักษรโดยท่ียังไม่ต้องปรับปรุงภาษา 
3. ถอดจังหวะไม้กลองและทํานองเพลงมาบันทึกเป็นโน้ตด้วยระบบโน้ตไทย 
 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

 ในการประมวลและกล่ันกรองความรู้คณะกรรมการ  KM  Team  ได้นําข้อมูลท่ีได้ดําเนินการ
จัดหมดหมู่ไว้แล้วนั้นดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. นําองค์ความรู้ท่ีจัดหมวดหมู่ไว้แล้วมาพิมพ์และปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจ
ได้ง่าย 

2. นําความรู้ท่ีได้ปรับปรุงภาษาแล้วนํามาจัดทําในรูปแบบเอกสารท่ีเป็นรูปเล่ม และ CD  การ
บรรเลงดนตรีมังคละของคณะต่าง ๆ ให้เป็นแบบมาตรฐาน 

3. นําเอกสาร และ CD ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมท้ังให้คํา
เสนอแนะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
5.  การเข้าถึงความรู้ 

 ขั้นตอนการเข้าถึงความรู้  คณะกรรมการ  KM  Team  ได้นําข้อมูลจากขั้นตอนการประมวล
และกล่ันกรองความรู้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. จัดพิมพ์เอกสาร  และ  CD เผยแพร่ให้แก่  ปราชญ์ชาวบ้าน  บุคลากรของวิทยาลัย        
วงดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  และโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยท่ีเป็นเครือข่ายกับ
วิทยาลัย ฯ และมีการเรียนการสอนดนตรีมังคละพร้อมท้ังแนบหนังสือราชการลงนามโดย
ผู้อํานวยการวิทยาลัย  ขอความอนุเคราะห์ให้นําองค์ความรู้ไปใช้และแจ้งกลับมายัง
คณะกรรมการ  เพื่อคณะกรรมการจะติดตามผลการนําไปใช้ 

2. จัดพิมพ์เผยแพร่ทางเว็บไซด์เพื่อให้หน่วยงานราชการ  เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา   
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ภาพที ่8   เว็บไซด์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย       
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

คณะกรรม  KM  Team  จัดกิจกรรมโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรสอนดนตรี 
มังคละให้แก่นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
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ภาพที ่9   ปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรสอนดนตรีมังคละให้แก่นักเรียน 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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7.  การเรียนรู ้

คณะกรรมการ KM  Team  ให้นักศึกษาปริญญาตรีปีท่ี 5  ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  นําองค์ความรู้มาสอนนักเรียน  โดยคณะกรรมการ KM  Team  
คอยติดตามตามประเมินผล การนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  

 

 
 

ภาพที ่10   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนําองค์ความรู้มาใช้สอนนักเรียน   
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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สรุปองค์ความรู ้
เรื่อง  ดนตรีมังคละในจังหวดัสุโขทยั 

 
จากกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้    คณะ  Km  Team  ได้นําข้อมูลท่ีได้มาจัดให้เป็น

ระบบและนํามาประมวลและกล่ันกรองความรู้   ได้องค์ความรู้เรื่องดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย
ดังต่อไปนี ้

  
จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยต้ังอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง (แบ่งเขตตาม
การพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม) หรือภาคกลางตอนบน (แบ่งตามทางภูมิศาสตร์) ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก และลําปาง (เรียงตามเข็มนาฬิกาจากด้านเหนือ) จังหวัด
สุโขทัย เป็นท่ีต้ังอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีท่ีแล้ว คําว่า "สุโขทัย" มาจากสองคํา คือ 
"สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" (http://th.wikipedia.org) 
 
ประวัติจังหวัดสุโขทัย 

ประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ. 1800 เมื่อพระยาศรีนาวนัมถมพระบิดาพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองเมือง
สุโขทัยเรื่อยมาจนส้ินพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลําพงข้าหลวงจากราชอาณาจักรขอมได้เข้ายึดครอง
เมือง ขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองจ้าวเมืองราดได้ยึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราช
ธานี มีขุนบางกลางหาวพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย 
อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทย  

 ในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไป
กว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมด บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอย่างยิ่งทรงประ ดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1826  อักษรไทยท่ีทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมาย ศิลาจารึก
เหล่านี้เป็นหลักฐานสําคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น 

 ในศิลาจารึกบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชว่ามี
อาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่านและหลวงพระบาง ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราช ทิศ
ตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ 
"พ่อปกครองลูก" ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพด่ังคําจารึกว่า "ไพร่ฟูาหน้าใสในน้ํามีปลา ใน
นามีข้าว เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า" 

สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทําเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้ําท่ีมีอยู่บริบูรณ์ทํานา ทําสวน ทําไร่ มีการ
สร้างเขื่อนเก็บกักน้ําไว้ใช้หน้าแล้งเรียกว่า "ทํานบพระร่วง" ซึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษาพบถึง ๗  แห่ง 
สุโขทัยเป็นศูนย์กลางค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชามท่ีเรียกว่า "สังคโลก" ส่งขายยังต่างประเทศ เช่น 
มาเลเซีย อินโดนิเชีย และบอร์เนียว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การค้าสินค้าจากจีน เช่น ถ้วยชามและผ้า
ไหม เพื่อขายในประเทศและส่งต่อต่างประเทศด้วย   หลักฐานท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญมั่งค่ังทาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
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เศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และมรดกโลกในปัจจุบัน 

 ใน พ.ศ. 1890  กรุงศรีอยุธยา มีอํานาจมากขึ้นและเป็นศูนย์กลางแห่งอํานาจแทนสุโขทัย แต่
สุโขทัยก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองกันติดต่อมาอีก ๒ พระองค์ จึงส้ินพระราชวงศ์สุโขทัยและได้
รวมเข้ากับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่เมืองพม่าครั้งท่ี 2 สมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้ต้ังเมืองสุโขทัยขึ้นท่ีบ้านธานี(ท่าหนี) ริมแม่น้ํายมซึ่งก็
คือจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน 

 เมื่อวันท่ี 1  เมษายน 2475  ได้ยุบอําเภอธานี ต้ังใหม่และเปล่ียนช่ือเป็นอําเภอสุโขทัยธานี
ขึ้นกับจังหวัดสวรรคโลก   จนถึง พ.ศ. 2482  ได้ยกอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นเป็น จังหวัดสุโขทัยต้ังแต่    
นั้นมา               

 สุโขทัยในปัจจุบัน ตัวเมืองในปัจจุบันนี้มิใช่กรุงสุโขทัยอันเป็นราชธานีเดิมแต่เป็นเมืองสุโขทัย 
ล้นเกล้า ฯ รัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์จักรีทรงย้ายผู้คนท้ังหมดจากสุโขทัย ต้ังเมืองใหม่ทางฝ่ังตะวันออก
ของลําน้ํายมเมื่อ พ.ศ. 2236 โดยห่างจากตัวเมืองสุโขทัยท่ีเคยเป็นราชธานี 12 กิโลเมตร พระราชดําริ
ในครั้งนั้นมีอยู่ว่า เมืองสุโขทัยเป็นเมืองใหม่ไม่มีผู้คนพอจะต่อสู้รักษาให้พ้นจากการรุกรานจากพม่า
ข้าศึกได้ เมืองสุโขทัยเคยถูกยุบเป็นอําเภอมีช่ือว่า "อําเภอธานี" ขึ้นอยู่กับอําเภอสวรรคโลก  เมื่อปี   
พ.ศ. 2475 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2482 ทางการจึงได้ยกฐานะเป็นจังหวัดดังปรากฏอยู่จนกระท่ัง   
ปัจจุบันนี 

 สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของราชอาณาจักรไทย ส่ิงสําคัญท่ีจะต้องระลึก ก็คือมหาราช
พระองค์แรกของไทย ได้ถือกําเนิดขึ้น ณ สุโขทัยแห่งนี้พระองค์ทรงปกครองไพร่ฟูาข้าแผ่นดินให้ได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสุขกับได้ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล และเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดใน
ช่วงเวลานั้น จากร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ชีให้เห็นว่า ศิลปวัฒนธรรมของความเป็น
ไทยได้เริ่มต้น ณ แห่งนี้ วิทยาการความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีภาษาและหนังสือของตนเองได้บ่งบอกถึงอารยธรรมอันสูงส่งของคนไทยได้เริ่มขึ้นและวิวัฒนาการ
เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานไทยได้สืบทอดต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้  (http://www.sukhothai. 
go.th) 

 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ขนาดและที่ต้ัง 

จังหวัดสุโขทัยต้ังอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม
ระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ  6,596.092  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,122,557  ไร่ 
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ภาพที่ 11   แผนท่ีจังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา : https://www.google.co.th 

 
 
 

 
ภาพที่ 12   แผนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 

ท่ีมา : https://www.google.co.th 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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อาณาเขต 
            จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
            ทิศเหนือ  เขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อําเภอวังช้ิน อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
            ทิศใต้   เขตอําเภอคีรีมาศ  และอําเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ  อําเภอพรานกระต่าย   จังหวัด
กําแพงเพชร และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
            ทิศตะวันออก เขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลกติดต่อกับอําเภอ
พรหมพิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
            ทิศตะวันตก เขตอําเภอบ้านด่านลานหอย และอําเภอทุ่งเสล่ียม  ติดต่อกับ อําเภอเมืองตาก 
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
            จังหวัดสุโขทัยมี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นท่ีราบสูงมีภูเขาเป็นพืดยาวมา
ทางทิศตะวันตก พื้นท่ีตอนกลางเป็นท่ีราบและตอนใต้เป็นท่ีราบสูง มีแม่น้ําไหลผ่านจากเหนือลงใต้ โดย
ผ่านพื้นท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย  สวรรคโลก ศรีสําโรง   เมืองสุโขทัย   และอําเภอ   กงไกรลาศ เป็น
ระยะทางประมาณ 170  กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง 
1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
            สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ   ฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว 
            อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  33.0  องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 22.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1,208.88
มิลลิเมตร บริเวณท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดจะอยู่ตอนบนของจังหวัด บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอ   
ศรีนคร 
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ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  

มังคลเภรี  วงดนตรีวงนี้ลังการับแบบแผนไปจากอินเดีย  แล้วเรียกว่า  Pancha  Thurya  
Vadanaya (ปัญจตูระยะ  วาทนยะ)  หรือ  Pancha  Thurya (ปัญจตูริยะ)  ประกอบด้วยกลอง 4 
ชนิด  และ  ปี่ 1  ประกอบด้วย 

กลองหน้าเดียว (Atata)  เช่น  กลอง Thammacttama 
กลองสองหน้า (Vitata)  เช่น  กลอง Magul  Bera  และกลอง Davula 
กลองขึงหนังมีเชือกยึดหน้า (Atata   Vitata)  เชน  กลอง Udaekki 
เครื่องเปุา (Susira)  เช่น   Horanewa 
เครื่องประกอบจังหวะโลหะ  เช่น  ฉาบ 
ดนตรีชนิดนี้ภาษาสิงหลเรียก “มคุล  เพเร”  หรือ  มคุล  เพระ”  (Makul  Bera)  ตรงกับ

ภาษาบาลีว่า  “มังคลเภรี”  และไทยเรียก  “กลองมังคละ” (Bera  แปลว่ากลอง  ภาษาบาลีเรียก  
เภรี)  เพราะรับกลองมคุลหรือมคุล  เพเร  จากลงกา 

แต่เดิมดนตรี “มคุล  เพเร”  หรือมังคละเภรีของลังกา  ใช้ตีประโคมในพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ทาง
ศาสนา-การเมือง  เช่นพระมหากษัตริย์เสด็จออก,  เสด็จในพิธีแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ,  เสด็จ
นมัสการพระเข้ียวแก้ว ฯลฯ ต่อมาพระมหากษัตริย์ถวายวงประโคมแบบนี้เป็นเครื่องบูชาแก่ศาสนสถาน
สําคัญ ๆ 

แบบแผนปี่กลองดังกล่าวยังใช้สืบมาจนปัจจุบัน  เห็นได้จากวงประโคมพระเขี้ยวแก้วในวิหาร
พระเข้ียวแก้ว  นครแคนด้ี  ลังกา 

นอกจากนั้น  ยังใช้ประโคมตีเปุาในงานมงคล  เรียก  “มังคลเภรี”  กับงานศพ  เรียก  
“อวมังคลเภรี”  มังคลเภรีของลังกาส่งแบบแผนให้สยาม  แล้วใช้ในงานพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์มาทุกวันนี้  
เช่น  วงมังคละ  บริเวณลุ่มน้ํายม-น่าน  ท่ีจังหวัดสุโขทัย, พิษณุโลก  วงกาหลอ  บริเวณภาคใต้       
(เจนจิรา  เบญจพงศ์, 2555 :  518) 

  “มังคละ” หมายถึง มงคล หรืองานท่ีเจริญก้าวหน้า มังคละจึงเป็นดนตรีท่ีเป็นมงคล ในศิลา
จารึกหลักท่ี 1 ท่ีว่า "ท้าวหัวราน คําบง คํากลอง ด้วยเสียงพาทย์เสียงพิณ เล่ือนขับ" คําว่า คําบง คํา
กลอง เป็นคําโบราณท่ีมีใช้ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยแปลว่า การประโคม ดังนั้นคําว่า คําบง คํากลอง จึง
หมายถึงการตีกลองหรือประโคมกลองท่ีขึงด้วยหนัง กลองมังคละเป็นดนตรีในลังกา ท่ีใช้แสดงในพิธี
มงคลทุกอย่าง  เช่ือว่ากลองมังคละนี้เข้ามาพร้อมๆ กับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในสมัยกรุงสุโขทัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระยาลิไท ดังนั้นมังคละจึงมิใช่เป็นของใหม่ท่ีชาวบ้านคิดขึ้นเอง แต่เป็น
ดนตรีหลักท่ีกลับกลายมาเป็นดนตรีพื้นบ้านของสุโขทัย (http://www.info.ru.ac.th) 

วงมังคละนี้ประวัติมีประวัติท่ีมาช้านาน  เดิมทีเป็นของทหาร  คล้ายกลองสะบัดชัยของเรา  
เป็นการโคมดังและรวดเร็วเพื่อให้กําลังใจแก่กองทัพฝุายเราและข่มขู่ ศัตรูให้สะพรึงกลัว  ใน
ขณะเดียวกันก็เอามาใช้ในวังเพราะทหารเป็นถวายอารักขา  เช้าเย็นจะมีการประโคมมังคละถวาย    
บังโคม  โดยขบวนเสด็จ  ทหารจะนําหน้าโดยเปุาปี่  ตีกลองและร่ายรําเพื่อเป็นการสําแดงถึงเดชา-      
นุภาพ  ท่ีร่ายรํานั้นจะไม่ทําท่าอ่อนหวานสวยงาม  แต่จะทําแบบดุร้าย  ชูคอชูเข่า  ทําเป็นรําอาวุธ   
ต่าง ๆ ทําท่าผลักดันศัตรูตลอดจนตีลังกาก็มี  

ต่อมาภายหลัง  พระมหากษัตริย์ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงเห็นดนตรีมังคละและการรํา
มังคละเป็นของสูงจึงศรัทธาถวายวัด  จึงกลายเป็นเครื่องประดับพระเขี้ยวแก้วและพระเจดียสถานท่ี

http://www.info.ru.ac.th/
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สําคัญ ๆ จนถึงทุกวันนี้  นอกจากจะใช้ดนตรีมังคละในการประดับบารมีพระบรมสารีริกธาตุแล้ว  
ชาวบ้านยังใช้ดนตรีมังคละในพิธีมงคลทุกอย่าง เช่น  จะเผดียงพระ (นิมนต์พระ)  ไปสวดพระปริตรท่ี
บ้านคหบดี  ก็มักจะจ้างวงมังคละนําแห่พระจากวัดตามคันนาจนถึงบ้าน  เมื่อให้ติสรณะและปัญจศีล
แล้วก็จะให้ประโคมมังคละเป็นการขับไล่เสนียดจัญไร  และเทวดามาน่วมทําบุญกุศลด้วยกัน 

ดนตรีมังคละลังกาเข้าสู่สุโขทัยในสมัยพญาลิไทในครั้งท่ีได้นําพระศาสนาจากลังกาเข้ามา  โดย
ได้ทูลเชิญพระมหาสังฆราชและพระผู้เป็นใหญ่อีกหลายรูปเสด็จสุโขทัยด้วย  ในการเสด็จมาของสังฆราช
ครั้งนั้นจารึกระบุว่ามาเป็นขบวนเสด็จ  ซึ่งสันนิษฐานว่าต้องมีกองทหารเกียรติยศ  และมีปี่กลอง
ประโคมมาตลอดทาง  ครั้งนั้นเองท่ีดนตรีมังคละได้เป็นท่ีรู้จักของชาวสุโขทัย  ได้อนุรักษ์สืบทอดมาจน
ทุกวันนี้ (ไมเคิล  ไรท์, 2541 :  177-192) 

ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  จากการได้ค้นคว้าเอกสาร  
และการจัดเสวนาเรื่องดนตรีมังคละซึ่งนายทศพล  แซ่เตีย  ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหลุม   
จังหวัดสุโขทัย  ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีมังคละความว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ทศพล  แซ่เตีย, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 
 

“ส าหรับประวัติคร่าวๆของดนตรีมังคละจังหวัดสุโขทัยซึ่งเดิมทีตามท่ีเรา
ศึกษาเริ่มท่ีจังหวัดสุโขทัยซึ่งสมัยนั้นก็จะมีพระมหาธรรมราชาหรือพระยาลิไทท่าน
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมัยนั้นการค้าการคมนาคมต่างๆก็จะขึ้นท่ี
นครศรีธรรมราช สมัยก่อนส่วนมากจะเดินทางม าทางเรือและจะข้ึนฝ่ัง ท่ี
นครศรีธรรมราช พอขึ้นฝ่ังก็จะมีการประโคมอย่างท่ีหลักศิลาจารึกบอกว่าท้าวท า
วงท ากลองก็คือการประโคมกลองหน้าพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีทหารเกียรติยศ
ประโคมมาซึ่งมีวงดนตรีเป็นวงดนตรีที่เป็นมงคลและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะอยู่คู่
กับพระพุทธเจ้ามานานจนพระองค์ได้ปรินิพานไป ดนตรีนี้ก็ยังถวายพระองค์ท่าน
อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ณ ตอนนั้นก็ได้ประโคมกันมาจนถึงสมัยสุโขทัย เมื่อก่อนเขาเรียก
มังคละเภรีหรือท่ีเราเรียกว่ามังคละหลวงและได้วิวัฒนาการตามวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านโดยสันนิษฐานว่าภาคใต้ก็จะมีกาหล่อภาคกลางก็จะมีวงบัวลอย วงตุ๊กเก่ง 
วงมังคละซึ่งสันนิษฐานว่าตอนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านมาชาวบ้านตามมา
เห็นและเกิดการสงสัย กรมพระยานริตศลานุวัดติวงศ์ได้ยินเสียงตีกลอง ท่านก็เลย
ขึ้นวัดสกัดน้ ามันก็เรียกพวกคนตีกลองมาตีให้ฟังและท่านก็บอกว่าเป็นดนตรีท่ีหนัก
หูท่ีสุดและเป็นต้นก าเนิดของพิษณุโลกแต่ของสุโขทัยเราก็มีหลักฐานศิลาจารึกวง
ท ากลองประโคมกลองมาต้ังแต่สมัยนั้น เพราะพระบรมสารีริกธาตุถูกอัญเชิญมาท่ี
วัดมหาธาตุท่ีเราเล่นแสงเสียงกัน นี่คือประวัติคร่าวๆท่ีเห็นพ้องกันจนถึงทุกวันนี้ 
ปัจจุบันนี้มังคละท่ีสุโขทัยมีต้นก าเนิดแรกเริ่มเดิมทีก็ยังเหลืออยู่ก็คือ วงอาจารย์    
สุวัตน์ สุวรรณโรจน์ ตอนนี้ก าลังนับอายุคนสืบทอดอยู่ในเรื่องความเก่าแก่และก็
เช่ือมโยงมาถึงมังคละบ้านหลุมมีการเล่นในวงเดียวกันและอีกวงหนึ่งอยู่ท่ีบ้านกง
หรือว่าไกลในตอนนี้มีอาจารย์เคียงคอยดูแลอยู่และก็มีความเกี่ยวพันธ์กันกับสามวง
นี้ซึ่งก าลังศึกษา” 
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การเล่นมังคละในจังหวัดสุโขทัยนิยมเล่นกันท่ีตําบลบ้านสวน  ตําบลบ้านหลุม  ตําบล       
บ้านกล้วย  อําเภอเมืองสุโขทัย  และท่ีตําบลบ้านนา  ตําบลวังลึก  บ้านวัดโพธิ์  บ้านหนองรั้ง  บ้าน    
วงฆ้อง  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  ตลอดจนบ้านท่าทองอําเภอสวรรคโลก (สําเนา  จันทร์จรูญ, 
2540 :  14) 

สรุปได้ว่าดนตรีมังคละนั้นเข้ามาสู่อาณาจักรสุโขทัยมาต้ังแต่สมัยพระมหาธรรมราชาหรือพระ
ยาลิไทในครั้งท่ีได้นําพระศาสนาจากลังกาเข้ามา  ซึ่งดนตรีมังคละเป็นดนตรีท่ีนิยมเล่นในลุ่มน้ําน่าน  
และลุ่มน้ํายม    

  
เครื่องดนตรีมังคละ 
 วงดนตรีมังคละ  ในแต่ละพื้นท่ีนั้นจะมีขนาดและรูปร่างของกลองต่างกัน  ไม่ได้มีการกําหนดท่ี
แน่นอนว่าจะต้องมีขนาดความสูง  ความกว้างของหน้ากลองเท่าไร   

วงมังคละจะประกอบด้วย  กลองจ๊กโกร๊ด  กลองยืน  กลองหลอน  ปี่  โหม่ง (ชาวบ้านมัก
เรียกว่าฆ้อง) โหม่งนั้นจะมีลักษณะเด่นตรงท่ีมีคานสําหรับแขวนโหม่งเรียกว่า “จระเข้”  เพราะมีรูปร่าง
ในส่วนหัวจะขุดเป็นรูปจระเข้  เวลาตีต้องใช้คนตี จํานวน 2 คน  ฉาบเล็ก  และฉาบใหญ่  ซึ่งเครื่อง
ดนตรีแต่ละช้ินมีรูปร่างลักษณะดังนี้ 

 
1. กลองมังคละ (จ๊กโกร๊ด) 

 

 
 

ภาพที่ 13   กลองมังคละ (จ๊กโกร๊ด) 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 กลองมังคละหรือจ๊กโกร๊ดเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งท่ีมีเสียงดังโกร๊ก ๆ เป็นกลองท่ีมีขนาดเล็ก  
เวลาบรรเลงจะใช้ผู้บรรเลง  2  คน  คนหนึ่งถือกลองและอีกคนคนหนึ่งเป็นผู้ตีกลอง (ปัจจุบันบางวงจะ
ใช้วางกับแท่นคล้องคอ  เพื่อประหยัดคน ไม่ต้องมีคนถือกลอง) เวลาตีจะใช้หวายขนาดเล็กตัดให้มี 
ความยาวพอท่ีจะตีกลองมังคละได้สะดวก  กลองมังคละจะมีลักษณะเด่นในเรื่องของเสียง  เนื่องจาก
เป็นกลองท่ีมีขนาดเล็ก  เสียงท่ีดังออกมาจึงมีเสียงเล็กแหลม  ด้วยเหตุท่ีมังคละมีเสียงท่ีโดดเด่น หน้าท่ี
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ของกลองมังคละ  จึงเป็นกลองท่ีใช้ตีรัวละเอียดเพื่อขัดจังหวะกับกลองยืนและกลองหลอน  ถือได้ว่า
กลองมังคละเป็นเครื่องดนตรีที่เพิ่มสีสันให้กับวงดนตรีมังคละ 
 

2. กลองสองหน้า  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ 
2.1  กลองยืน 

 

 
 

ภาพที่ 14   กลองยืน   
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 กลองยืน  เป็นกลองท่ีขึงหน้าด้วยหนังวัวท้ัง  2  ด้าน  หน้าด้านหนึ่งใหญ่  ด้านหนึ่งเล็ก  ตัวหุ่น
กลองทําจากไม้ขนุน  กลองยืนทําหน้าท่ีตียืนจังหวะหลัก  และตียืนหน้าทับหลัก  จึงเป็นสาเหตุให้เรียก
กลองท่ีตียืนจังหวะนี้ว่า “กลองยืน” 
 กลองยืนเป็นกลองท่ีมีลักษณะ  เป็นกลองทรงกระบอกตรงกลางปุองออกเล็กน้อย  เวลาตีจะมี
ไม้ตีเพื่อไว้ตีหน้าใหญ่  สําหรับหน้าเล็กจะใช้มือตี  และมีสายสะพายคล้องคอ   ไม้ตีกลองจะมีลักษณะ
เป็นแท่งกลมเรียว  ยาวประมาณ  8  นิ้ว  ทําจากไม้เนื้อแข็ง 
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2.2 กลองหลอน 
 

 
 

ภาพที่ 15   กลองหลอน  
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 

 
 

ภาพที่ 16   กลองยืนและกลองหลอน  
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 กลองหลอน  เป็นกลองท่ีขึงหน้าด้วยหนังวัวท้ัง  2  ด้าน  หน้าด้านหนึ่งใหญ่  ด้านหนึ่งเล็ก  ตัว
หุ่นกลองทําจากไม้ขนุน  มีเสียงสูงกว่ากลองหลอน   
 กลองหลอนทําหน้าท่ีตียั่วเย้าเคล้าคลอไปกับกลองยืน  ทําให้เกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น     
กลองหลอนเป็นกลองท่ีมีลักษณะ  เป็นกลองทรงกระบอกตรงกลางปุองออกเล็กน้อย  เวลาตีจะมีไม้ตี
เพื่อไว้ตีหน้าใหญ่  สําหรับหน้าเล็กจะใช้มือตี  และมีสายสะพายคล้องคอ   ไม้ตีกลองจะมีลักษณะเป็น
แท่งกลมเรียว  ยาวประมาณ  8  นิ้ว  ทําจากไม้เนื้อแข็ง 
 



ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย      37 
 

3. ปี่มังคละ(ป่ีจีน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17   ปี่มังคละ 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
 
 
ปี่มังคละมีลักษณะคล้ายปี่ชวา  เลาปี่มีลักษณะเป็นข้อ  ตัวปี่ทําจากไม้ชิงชัน  ลําโพงปี่ทําจาก

ทองเหลือง   ปี่มังคละ จะเป็นปี่ท่ีมีเสียงแหลม  ดังเร้าใจ  เปุาด้นทํานองเคล้าคลอไปตามจังหวะ  และ
เป็นเครื่องดนตรีดําเนินทํานองเพียงช้ินเดียวของวงมังคละ  คอยเปุาควบคุมความช้า -เร็วของจังหวะ
ภายในวงให้มีความหนักแน่นอีกด้วย 
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4. ฆ้องโหม่ง  
 

 
 

ภาพที่ 18   ฆ้องโหม่ง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
โหม่งจะใช้แขวนด้วยคานหามท่ีทําด้วยไม้สักแกะสลักเป็นรูปจระเข้  จึงเรียกกันว่าจระเข้  

แขวนโหม่ง  หรือบางครั้งอาจแกะสลักเป็นรูปพญานาค  ปกติแล้วในวงมังคละจะใช้โหม่ง 3 ใบ  มีขนาด
ลดหล่ันกัน  โดยใบเล็กสุดจะแขวนไว้ด้านหน้า 1 ใบ  ใบขนาดกลางจะแขวนไว้ด้านซ้ายมือ  และลูก
ใหญ่สุดจะแขวนไว้ด้านขวามือของผู้ตี 

   
 

 
 

ภาพที่ 19   จระเข้แขวนโหม่ง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 



ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย      39 
 

 
 

ภาพที่ 20  ส่วนหัวของจระเข้แขวนโหม่ง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

  
 โหม่งลูกเล็กท่ีอยู่ด้านหน้า  วงมังคละบางวงจะใช้แผ่นโลหะลักษณะเป็นแผ่นทรงกลม ๆ และ
หนามีเสียงกังวาน  เวลาตีต้องใช้ไม้ตีท่ีทําจากไม้เนื้อแข็ง  เสียงจะเหมือนกับกังสดาล  ซึ่งทุกคนในวง
มังคละเรียกว่า  “ฆ้องกระแต” 
 

 

 
ภาพที่ 21  ฆ้องกระแต 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 



ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย      40 
 

5. ฉาบใหญ่ 
  

 
 
 
 

ภาพที่ 22  ฉาบใหญ่ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 
 
 
 

 
ฉาบใหญ่และฉาบเล็ก  เป็นเครื่องดนตรีที่ทําด้วยโลหะ  รูปร่างกลม  เว้ากลาง  ปากผาย  เจาะ

รูตรงกลางท่ีเว้าสําหรับร้อยเชือกท่ีฝาท้องสองเพื่อสะดวกในการถือตี  การตีจะตีแบบประกบ 
 ฉาบใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าฉาบเล็กมีหน้าท่ีในการตียืนจังหวะ  ส่วนฉาบเล็กมีหน้าท่ีตี
ขัดจังหวะ 
 

6. ฉาบเล็ก 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 23  ฉาบเล็ก 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 

 
 

ฉาบเล็ก  เป็นเครื่องดนตรีที่ทําด้วยโลหะ  รูปร่างกลม  เว้ากลาง  ปากผาย  เจาะรูตรงกลางท่ี
เว้าสําหรับร้อยเชือกท่ีฝาท้องสองเพื่อสะดวกในการถือตี  การตีจะตีแบบประกบ  ฉาบเล็กจะมีขนาด
เล็กกว่าฉาบใหญ่  มีหน้าท่ีตีขัดจังหวะ 
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รูปแบบวง 

รูปแบบวงของดนตรีมังคละในงานมงคลและงานอวมงคลจะแตกต่างกัน  นายทศพล  แซ่เตียว
ได้กล่าวว่า 

   
 
 
 
 
 
 

(ทศพล  แซ่เตีย, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 
 

รูปแบบของวงมังคละแต่ละวงจะแตกต่างกันตรงจํานวนของกลองยืนกลอน  นายนิติ  เอมโอด  
ได้กล่าวถึงรูปแบบวงมังคละว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นิติ  เอมโอด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 
 
 

โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลง 

ในปัจจุบันวงดนตรีมังคละมีบทบาทหน้าท่ีเพื่อความบันเทิงเป็นสําคัญ  ใช้บรรเลงในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสังคม  เช่น  พิธีกรรมทางศาสนา  งานมงคลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น  งานบวช  งานแห่กฐิน  
ทอดผ้าปุา  งานตรุษสงกรานต์  งานโกนจุก  งานขึ้นบ้านใหม่    งานแต่งงาน  บทเพลงและลักษณะ
ท่วงทํานองท่ีใช้มีความสนุกสนาน  รุกเร้าอารมณ์  นอกจากจะมีบทบาทหน้าท่ีเพื่อให้ความบันเทิงแล้ว  
วงมังคละยังใช้บรรเลงในงานศพอีกด้วย  ลักษณะท่วงทํานองเพลงท่ีใช้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน    
ท่วงทํานองเพลงมีความโหยหวน  ช้าๆ  เพลงท่ีใช้เป็นเพลงท่ีทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์โศกเศร้า 

“มังคละท่ีใช้บรรเลงในงานอวมงคล  บางวงจะเรียกว่า “วงปี่กลอง”  เช่น  
ในพิธีศพบางวงจะไมน่ ากลองมังคละ  ฉาบเล็ก  ฉาบใหญ่เข้ามาบรรเลงในตอนแห่
ศพ  เพราะมีความเช่ือว่า  มังคละแปลว่า  มงคล  ส่วนฉาบเล็ก    ฉาบใหญ่เป็น
เครื่องดนตรีที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน  จึงไม่นิยมน ามารวมวง” 

“รูปแบบวงมังคละจะแตกต่างกันท่ีจ านวนกลองสองหน้าท่ีใช้  แต่เดิมท่ี
เคยเห็นวงมังคละของครูส าเนา  จันทร์จรูญ  เขาจะใช้กลองสองหน้าเพียง  2 ใบ  
คือกลองยืน  1 ใบ  กลองหลอน 1 ใบเท่านั้น  แต่ระยะหลังมังคละวงต่าง ๆ ได้
พัฒนาใช้กลองเพิ่มขึ้นเป็น 3 ใบ คือ  กลองยืน 2 ใบ  กลองหลอน 1 ใบ  หรือ 4 
ใบ  คือ  กลองยืน 3 ใบ  กลองหลอน 1 ใบ”  
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  ภาพที่ 24  ดนตรีมังคละในงานอวมงคล 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 

ข้ันตอนในการบรรเลง 
ขั้นตอนในการบรรเลง  จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน   
1. ก่อนการบรรเลงไม่ว่าจะบรรเลงในงานมงคลหรืออวมงคล  จะต้องมีพิธีไหว้ครูก่อนการ 

บรรเลง  ซึ่งนักดนตรีมังคละถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และสําคัญยิ่งดังนั้นจึงต้องมีไหว้ครูเป็นอันดับแรก  เพื่อ
เป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาให้  ส่งเสริมให้เกิดกําลังใจ  
ตลอดจนเป็นการคารวะบูชาเครื่องดนตรี  ท่ีเปรียบเสมือนครู  เช่นเดียวกันกับท่ีเช่ือว่าเมื่อไหว้ครูแล้ว
จะส่งผลให้บรรเลงได้ดี  ถูกใจคนฟัง  เกิดความเช่ือมั่นในการบรรเลงและสามารถบรรเลงได้อย่าง
ราบรื่นไม่ติดขัดแต่ประการใด  เครื่องกํานลสําหรับไหว้ครู  ประกอบด้วย 

2. หลังจากไหว้ครูจะต้องบรรเลงเพลงสําหรับไหว้ครู  ซึ่งแต่ละวงจะมีการใช้เพลงท่ีต่างกัน 
3. เมื่อบรรเลงเพลงไหว้ครูเสร็จ  จากนั้นก็จะบรรเลงเพลงอะไรก็ได้  แต่ถ้าเป็นงานเผาศพก็ 

จะต้องบรรเลงตามพิธีการ  ไม้กลองก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละวงใช้ตามธรรมเนียมของแต่ละวง 
 
เสียงท่ีเกิดจากการตีกลองสองหน้า 
 ดนตรีมังคละจะมีความแปลกตรงท่ีกลองมังคละซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเอกของวงแต่ไม่มีหน้าทับ
จะตีขัดจังหวะกลองยืน  คล้าย ๆ ตีจังหวะขัดแบบกลองหลอน  และตีรัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์การขึ้น  
การเปล่ียนจังหวะหน้าทับ  และการลงนั่นเอง  แต่ความสําคัญของวงดนตรีมังคละกลับอยู่ท่ีกลองยืน
และกลองหลอน  ซึ่งเป็นตัวกําหนดหน้าทับ  กําหนดโอกาสในการใช้  และอีกความแตกต่างท่ีโดดเด่น
ของดนตรีมังคละก็คือ  คําพูดท่ีใช้แทนเสียง  เช่น  จุ๊บ  โจ้ง  เป็นต้น  หน้าทับของกลองนั้นเราจะไม่
เรียกว่าหน้าทับไม้หนึ่ง  หรือหน้าทับไม้สอง  แต่จะใช้คําว่าเพลงแทนคําว่าหน้าทับ  เช่นเพลงไม้หนึ่ ง  
เพลงไม้สองเป็นต้น  และเสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการตีกลองสองหน้า  ซึ่งแต่ละวงจะมีวิธีการตีเสียงต่าง ๆ 
เหมือนกัน  แต่คําพูดท่ีเรียกแทนเสียงนั้นจะต่างกันแล้วแต่คณะไหนจะเรียกว่าอะไร  ซึ่งเสียงต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากตีกลองยืนและกลองหลอนมีดังนี้    
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1. แกร๊ก    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตีเข้า 

     ไปท่ีขอบกลองด้านบน  
2. ค่ึง    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตีเข้า 

     ไปท่ีหน้ากลองยืนหน้าใหญ่ตรงกลางกลองแบบเปิดมือ  
3. จุ๊บ    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าใหญ่โดยการใช้มือ 
    ในขณะท่ีจับไม้ตีกลองตีปะกบเข้าไปท่ีหน้ากลองยืนหน้าใหญ่โดยใช้ 
    มือสัมผัสหน้ากลอง 

   4.  จ๊ะ    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองหลอนหน้าเล็กโดยการใช้นิ้วมือเรียง 
     ชิดติดกันตีปิดเข้าไปท่ีหน้ากลองยืนแบบกด 
   5.  โจ๊ง    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าเล็กโดยใช้มือตีเข้าไปท่ีหน้า 
     กลองยืนหน้าหน้าแบบเปิดมือ 
   6.  ตึง     หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองหลอนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตี 
     เข้าไปท่ีหน้ากลองตีแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด 
   7.  ต๊ืด     หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองหลอนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตี 
     เข้าไปท่ีหน้ากลองตีแบบกด 
   8.  ติง     หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองหลอนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตี 
     เข้าไปท่ีหน้ากลองตีแบบเปิด  
 9.  เถิด    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตีเข้า 
    ไปท่ีหน้ากลองยืนหน้าใหญ่และกดไปท่ีหน้ากลอง 
   10.  เท่ง  หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตีเข้า

ไปท่ีหน้ากลองหน้าใหญ่ตรงกลางหน้ากลองแบบเปิดมือ  
   11.  ปฺะ    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองยืนหน้าเล็กโดยใช้มือกางนิ้วออกตีเข้า 
     ไปท่ีหน้ากลองยืนหน้าเล็กแบบปิดมือ  
 12.  หนืด    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองหลอนหน้าใหญ่โดยการใช้ไม้กลองตี 
     เข้าไป  ท่ีหน้ากลองตีแบบกดแล้วลากออกจากหน้ากลอง 
  13.  รัว    หมายถึง  เสียงท่ีเกิดจากกลองมังคละโดยการใช้หวายตีสลับมือลง 
     ไปท่ีหน้ากลองหลาย ๆ  ครั้ง  
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วงดนตรีมังคละ  คณะ ศ. ราชพฤกษ์ 

 วงดนตรีมังคละ  คณะ ศ. ราชพฤกษ์  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขท่ี  35/2  หมู่ท่ี 2 ตําบลบ้านหลุม   
อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัยก่อต้ังโดยพ่อดัด  ไกรบุตร  เกิดประมาณปี พ.ศ. 2440  มีอาชีพเป็นหมอ
น้ํามันรักษากระดูก  เริ่มก่อต้ังคณะเมื่อปี พ.ศ. 2465  ใช้ช่ือคณะว่า “ศ. ศิษย์ปูุดัด”  มีประวัติการสืบ
ทอดสืบทอดท่ีมีความยาวนานมากว่า  90 ปี    
 ปูุดัด  แต่เดิมท่านอาศัยอยู่ท่ี  “บ้านดอน”  ปัจจุบันเรียก  “ปุาแฝก”  จากนั้นย้ายจากบ้าน
ดอนมาอยู่บ้านลุ่ม  หรือ  “บ้านหลุม”  ซึ่งพ่อดัดได้นําวงมังคละมาจากบ้านดอน  โดยเครื่องดนตรีท่ี
นํามามีกลองสองหน้า  2  ลูก  คานจระเข้  1  คาน  ฆ้องกระแต  1  ใบ  กลองมังคละ  1  ใบ  ซึ่ง
เครื่องดนตรีเหล่านี้ได้ซื้อมาจากพ่อผ่อง  ไม่ทราบนามสกุล  โดยมีปูุดัด  ไกรบุตร,  พ่อปลูก  เท่ียงมณี,       
พ่อสม  สาทรเทศ  เดินทางไปซื้อ อยู่ 3 วัน  และต่อมาได้ซื้อกลองสองหน้าเพิ่มอีก  2  ลูก  จากบ้าน
สวนรวมเป็น  4  ลูก 
  หลังจากปูดัุดเสียชีวิต  ก็ไม่มีผู้สืบทอดการบรรเลงมังคละต่อ  จึงทําให้หลานของปูุดัด  ช่ือว่า 
พ่อจันทร์  ไกรบุตร  ได้นําเครื่องดนตรีมังคละไปถวายวัด  ซึ่งตอนนั้นมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระ
ครูศิริธรรมโสภิต (หลวงพ่อเล่ือน)  เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์  รองเจ้าคณะอําเภอเมืองสุโขทัย  และ
เนื่องจากในช่วงนั้นทางวัดมีงานเทศน์แจง  หลวงพ่อจึงเรียกนายดํารงค์  ศรีม่วง  ให้นําวงมังคละมา
บรรเลงอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีผู้บรรเลงประกอบด้วย  นายจวน  ไกรบุตร,  นายเปรม ไกรบุตร,  นายอารี  
ไกรบุตร,  นายจุน  คุ้มมี,  นายชาติ  พุฒเพ็ง,  นายประเทือง  ทองเปูา,  นายผ่อง  นาคปาน,        
นายประยูร  ไกรบุตร,  นายจานเต้ียว  ชุมเย็น,  นายบรรจง  ก้อนเกตุ,  นายจรุณ  ก้อนเกตุ  จึงทําให้
วงมังคละ“ศ. ศิษย์ปุูดัด”  กลับมาเป็นท่ีนิยมอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ.  2530 - 2549   
 หลังจากพระครูศิริธรรมโสภิตมรณะภาพลง  นายดํารง  ศรีม่วง   จึงได้นําวงดนตรีมังคละ  
ย้ายมาอยู่ ฝ่ังเหนือน้ํา  คือ  วัดราชพฤกษ์  โดยมีหลวงพ่อพระคุณสุพัทรธีรคุณ (หลวงพ่อ  สําราญ)   
เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์เจ้าคณะตําบลบ้านหลุม  ดูแลและสืบสานวงมังคละต่อไปโดยให้พ่อจานและ  
พ่อดํารง  เป็นผู้สืบทอดวงมังคละและใช้ช่ือวงว่า  “ศ.  ราชพฤกษ์”  ซึ่งหมายถึง  ศิษย์วัดราชพฤกษ์
หลังจากนั้นนายดํารงค์  ศรีม่วง  จึงได้ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ด้านการบรรเลงดนตรีมังคละให้ลูกศิษย์
หลายคน  รวมถึงนายทศพล  แซ่เตีย  ซึ่งเป็นหลานของนายดํารง  ศรีม่วง  ปัจจุบันนายทศพล  แซ่เตีย
ดํารงตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหลุม  ให้เป็นผู้ดูแล  สืบทอดวงมังคละ “ศ. ราชพฤกษ์”  
สืบต่อไป   
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ภาพที ่25    ปูุดัด  ไกรบุตร 
ท่ีมา : สภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหลุม 

 
ผลงานสําคัญของคณะ ศ. ราชพฤกษ์  คือ  ได้รางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดวงดนตรีมงัคละชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ในปี  พ.ศ. 2552  ณ  ศูนย์วัฒนธรรม  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 26  รางวัลท่ีได้รับ 

ท่ีมา : สภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหลุม 
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ประวัตินักดนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 27  นายดํารงค์  ศรีม่วง 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

นายดํารงค์  ศรีม่วง  อายุ  70  ปี   จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  วัดศรีมหาโพธิ์  
ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร  ทําเกษตรแบบพอเพียง  หัดเล่นมังคละต้ังแต่อายุ  16  ปี  จากปูุดัด  
เป็นพ่อของแม่ 

     

 

 

 
                

 
 
 
 

ภาพที่ 28   นายอารี  ไกรบุตร 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

นายอารี  ไกบุตร  อายุ  67  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี     ตําบลบ้านหลุม  อําเภอบ้านสวน  จังหวัด
สุโขทัย  จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  วัดศรีมหาโพธิ์  ปัจจุบันประกอบอาชีพทํานา     
หัดเล่นมังคละต้ังแต่อายุ  15  ปี  จากปูุดัดโดยเริ่มหัดจากฆ้องกระแต  โหม่ง  แล้วจึงหัดกลอง   
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ภาพที ่29  นายทศพล  แซ่เตีย 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 นายทศพล  แซ่เตีย  ตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหลุม  อายุ  22 ปี  กําลังศึกษา
อยู่ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เริ่มเรียนดนตรีมังคละจากปูุอารี  ปูุดํารง  
และปูุจวน  และปัจจุบันยังดํารงตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านหลุมอีกด้วย 
 
ลักษณะของเครื่องดนตรี 

ภาพที ่30  กลองมังคละ(จ๊กโกร๊ด)  
คณะ ศ. ราชพฤกษ์ 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
 

 

 
ภาพที่ 31 การนั่งตีกลองมังคละ(จ๊กโกร๊ด) 

                                                                    ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที ่32  เครื่องดนตรีมังคละของคณะ ศ. ราชพฤกษ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
สําหรับรูปแบบการผสมวงของคณะ ศ. ราชพฤกษ์  จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ 
1.  ปี่  1  เลา 
2. กลองมังคละ (จ๊กโกร๊ด)  1  ลูก 
3. กลองยืน  3  ลูก 
4. กลองหลอน  1  ลูก 
5. โหม่ง  1  ชุด  
6. ฉาบเล็ก  1  คู่ 
7. ฉาบใหญ่  1  คู่  
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การบรรเลงในงานศพ  รูปแบบการผสมวงจะไม่เหมือนการบรรเลงในงานมงคล  คือถ้าบรรเลง 
ในงานศพจะไม่ใส่ฉาบเล็ก  ฉาบใหญ่  แต่จะใส่กลองมังคละตามปกติ  ยกเส้นการเวียนศพรอบเมรุจะไม่
ใช้กลองมังคละในการเวียนศพรอบท่ี 1  ส่วนรอบท่ี 2 และ 3 ได้ตามปกติ   

รูปแบบการจัดวงนั้นจะยืนบรรเลง   ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นงานมงคลจะให้ปี่จะอยู่ข้างหลัง  ให้กลอง
มังคละอยู่ด้านหน้า   แต่ถ้าเป็นงานอวมงคลเวลาแห่ศพปี่จะอยู่ข้างหน้าระหว่างกลองสองหน้า  ปี่อยู่
ตรงกลาง  ต่อจากปี่เป็นฆ้อง  ส่วนมังคละจะอยู่ข้างหลัง  งานมงคลจะเรียกว่า “วงมังคละ” งาน
อวมงคลจะเรียกว่า  “วงปี่กลอง”  แต่ถ้านั่งบรรเลงจะไม่มีการจัดรูปแบบวง เอาตามความถนัด แต่ถ้า
จะจัดรูปแบบก็คือ กลองจะอยู่กับกลอง แต่ส่วนมากมังคละกับปี่จะอยู่ด้วยกัน เพราะการบรรเลงต้อง
อาศัยกันท้ังสองอย่าง 
 
ข้ันตอนการบรรเลง 

1. การไหว้ครู  เพื่อเป็นการเคารพครู  บอกกล่าวครูท่ีสอนมา  สําหรับเครื่องกํานลไว้ครูจะ
ประกอบด้วย  ดอกไม้  ธูป  เทียน  หมาก  เหล้า  บุหรี่  น้ํา  ขันทําน้ํามนต์  เงินกํานล  
19 บาท  ท่ีใช้เงินกํานล  19  บาท  เพราะถือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล 

2. บรรเลงไหว้ครูตามธรรมเนียมแล้วเราจะต้องบรรเลงไม้ 1 ถึง ไม้ 6 ขั้นแรกจะมีปี่เกริ่นขึ้น      
มาก่อน   พอปี่เกริ่นมังคละก็เริ่มรัวตาม  ฆ้องรับหมด 3 ครั้ง ต่อมากลองสองหน้าจะขึ้น
ตามขึ้นไม้หนึ่ง  ไม้สาม  ไม้ส่ี  ไม้ห้า  ไม้หก  เหตุท่ีไม่เล่นไม้สองเพราะไม้สองนั้นจะมี
จังหวะสนุกสนาน  เหมือนจังหวะรําวง  เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพัก  แต่ถ้าตามหลักการ
บรรเลงท่ีเราได้ศึกษามานั้น  เวลาการบรรเลงปี่ขึ้น กลองรับ โหม่งรับ เราจะบรรเลงไม้
หนึ่งถึงไม้ส่ีก่อน เพราะเราถือว่าไม้ส่ีเป็นไม้ครู พอจบไม้ส่ีผู้บรรเลงก็จะพักรับประทาน
อาหารและทําภารกิจส่วนตัว 

3. หลังจาไหว้ครูก็จะบรรเลงเพลงตามพิธีกรรม   โดยการบรรเลงเพลงไม้ห้า  ไม้หกต่อ และ
ถ้าต้องบรรเลงในตอนเช้าก็ต้องเริ่มไหว้ครูและบรรเลงเช่นเดียวกับวันแรก  แต่จะมีการ
บรรเลงหน้าทับพิเศษ  อีก 4  หน้าทับ  คือหน้าทับคางคกเข็ดเขี้ยว  กวางเหลียวหลัง   
ครุฑราชเหยียบกรวด  แม่หม้ายกะทกแปูง  มีไม้หก  เคาะขอบ (ย้อนไม้หก) ก็จะตีตาม
ตํารับ แล้วเอาไปตีอีกเวลาคือ ตอนท่ีพระฉันท์ข้าวนี่คืองานมงคล  แต่ถ้าเป็นงานอวมงคลก็
บรรเลงเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นตอบพระขึ้นเทศคือบรรเลงไม้ ส่ีรับพระขึ้น  พอ       
พระเทศน์เสร็จเรียบร้อย จะเป็นการส่งพระด้วยไม้หก  ต่อมาก็นําศพเวียนรอบเมรุเราก็จะ
บรรเลงเพลงท่ีเรียกว่าหน้าทับผีเดิน 3 รอบ รอบแรกเราจะให้ผีเดิน รอบแรกนี้จะไม่ใช้
กลองมังคละ  รอบ 2 และ 3  ถึงจะใช้มังคละตี  เวียนศพรอบท่ี 2 จะใช้หน้าทับเพลงไม้ 4 
และรอบท่ี 3  จะใช้ไม้หก  เมื่อนําศพขึ้นเมรุเรียบร้อยแล้วตอนขึ้นเผาศพก็จะใช้ไม้หนึ่ง ถึง 
ไม้หก  ถ้ามีผู้มาร่วมงานมากก็ให้เล่นวนไปวนมาจนกว่าคนจะหมด  อีกพิธีหนึ่งก็คือสงไฟ  
(คือการเผาจริง)  พอควันไฟออกจากปุองเมรุก็จะบรรเลงด้วยไม้หกอีกครั้ง  เป็นการส่ง
วิญญาณผู้ตาย  เป็นอันเสร็จพิธี 
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ภาพที ่33   แห่ศพขึ้นเมรุของคณะ ศ. ราชพฤกษ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่34    การบรรเลงในงานมงคล 
ท่ีมา : นายทรงเกียรติ  จันทร์หอม 
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วิธีการบรรเลงและเพลงท่ีใช้ 

 วงดนตรีมังคละ  คณะ  ศ.ราชพฤกษ์  มีข้ันตอนและการบรรเลงวงดนตรีมังคละแบ่งเป็น  3  
ขั้นตอนคือ  ตอนขึ้นเพลง  ตอนบรรเลง  และตอนจบเพลง  มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนขึ้นเพลงจะใช้ฆ้องโหม่งในการขึ้นเพลง  โดยตีฆ้องโหม่งด้านขวามือของผู้ตี  2  ครั้ง  
และตีฆ้องโหม่งด้านซ้ายมืออีก  2  ครั้ง  จึงเริ่มบรรเลงเพลงไม้หนึ่งถึงเพลงไม้หกเป็นเพลงแรก  
 ตอนบรรเลง  ในช่วงท่ีบรรเลงเมื่อฆ้องโหม่งและเครื่องดนตรีขึ้นเพลงประมาณ  3 - 4  ห้อง
เพลงแล้ว  ปี่จะขึ้นเพลงโดยการด้นเพลงเคล้าคลอไปตามทํานองเพลง 
 ตอนจบเพลง  ผู้ท่ีบรรเลงกลองมังคละจะเป็นผู้ให้สัญญาณในการลงเพลง  โดยผู้ท่ีตีกลอง
มังคละจะตีรัวนําในทํานองท่ีนักดนตรีในวงทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นทํานองลงเพลงแล้วจึงจะสามารถ
จบลงได้พร้อมเพรียงกัน (ทรงเกียรติ  จันทร์หอม, 2555 :  41-42) 
 เพลงท่ีใช้บรรเลงในวงดนตรีมังคละของ  คณะ  ศ.ราชพฤกษ์  มีเพลงท่ีใช้บรรเลงท้ังหมด  
12  เพลง  คือ 

1.   เพลงไม้หนึ่ง 
 2.   เพลงไม้สอง 
 3.   เพลงไม้สาม 
 4.   เพลงไม้ส่ี 
 5.   เพลงไม้ห้า 
 6.   เพลงไม้หก 
 7.   เพลงสองไม้ 
 8.   เพลงกบเข็ดเข้ียว 
 9.   เพลงคางคกเข็ดเข้ียว 
 10.   เพลงกวางเหลียวหลัง 
 11. เพลงแม่หม้ายกะทกแปูง 
 12. เพลงครุฑราชเหยียบกรวด 

 

ภาพที่ 35   สาธิตการบรรเลงดนตรีมังคละของคณะ ศ. ราชพฤกษ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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จังหวะหน้าทับและท านองเพลง 

เพลงไม้หนึ่ง 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่ง-จง 
กลองหลอน -ปะติงนึด -เท่ง-ตึด -ตึด-ปะ ติงเท่ง-ตึด -ตึด-ตึด -เท่ง-ตึด -ตึด-ปะ ติงเท่ง-ตึด 

 

เพลงไม้สอง 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งติงเท่ง -จุ๊บ-จง -เท่งติงเท่ง --จุ๊บจง -เท่งติงเท่ง -จุ๊บ-จง -เท่งติงเท่ง 
กลองหลอน -ปะติงนึด -เท่งติงเท่ง -ตึด-ตึด -เท่งติงเท่ง --ติงต๊ะ ติงเท่งติงเท่ง ติงต๊ะติงต๊ะ ติงเท่งติงเท่ง 

 

เพลงไม้สาม 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่งติงเท่ง --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่งติงเท่ง 
กลองหลอน -ปะติงนึด -เท่ง-ตึด -ปะติงนึด -เท่งติงเท่ง --ติงตะ ติงเท่ง-ตึด -ปะติงนึด -เท่งติงเท่ง 

 

เพลงไม้สี่ 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จง-เท่ง จงเท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จง-เท่ง จงเท่ง-จง 
กลองหลอน -ปะติงนึด -เท่งติงนึด -ตึด-ปะ ติงเท่ง-ตึด -ตึด-ตึด -เท่งติงเท่ง -ตึด-เท่ง ตึดเท่ง-ตึง 
 

เพลงไม้ห้า 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จง-เท่ง จงเท่ง-จง -เท่ง-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จุ๊บ-จง 
กลองหลอน -ปะติงนึด -เท่งติงเท่ง -ตึด-เท่ง ตึงเท่ง-ตึด -เท่ง-ตึด -เท่ง-ตึด -เท่งตึดเท่ง -ตึด-ตึด 
 

เพลงไม้หก 

กลองยืน --จุ๊บจง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่ง-เท่ง -จุ๊บ-จง 
กลองหลอน -ปะติงนึด -ตึด-เท่ง --ตึดเท่ง -ตึด-ตึด -ตึด-ตึด ตึดเท่ง-ตึด -เท่งตึดเท่ง -ตึด-ตึด 
 

เพลงสองไม้ (ใช้กับการเล่นเพลงลูกทุ่ง) 

กลองยืน ---จง ---จง ---เท่ง ---เท่ง ---จง ---จง ---เท่ง ---เท่ง 
กลองหลอน -ติง-โจ๊ะ -ติง-ติง --ติงเท่ง -ติง-เท่ง -ติง-โจ๊ะ -ติง-ติง --ติงเท่ง -ติง-เท่ง 
 

เพลงกบเขด็เขี้ยว 

กลองยืน ---จ๊ะ ---แกร๊ก ---จ๊ะ -ค่ึง - ค่ึง ---จ๊ะ ---ค่ึง -จ๊ะ-จ๊ะ --แกร๊กแกร๊ก 
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เพลงคางคกเข็ดเขี้ยว 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จง-ก๊อก จงก๊อกจุ๊บโจ๊ะ --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จง-ก๊อก จงก๊อกจุ๊บโจ๊ะ 

กลองหลอน -ปะติงนึด -เท่งติงเท่ง -ตึด-เท่ง ก๊อกเท่ง-ก๊อก -ปะติงนึด -เท่งติงเท่ง -ตึด-เท่ง ก๊อกเท่ง-ก๊อก 

 

เพลงกวางเหลียวหลัง 

กลองยืน -แกร๊ก-แกร๊ก ---แกร๊ก -เท่ง-แกร๊ก ---แกร๊ก -แกร๊ก-แกร๊ก ---แกร๊ก -เท่ง-แกร๊ก ---แกร๊ก 
กลองหลอน -เท่ง-แกร๊ก -โจ๊ง-แกร๊ก -โจ๊ง-แกร๊ก -แกร๊ก-- -เท่ง-แกร๊ก -โจ๊ง-แกร๊ก -โจ๊ง-แกร๊ก -แกร๊ก-- 
 

เพลงครุฑราชเหยียบกรวด 

กลองยืน --จงก๊อก --จงเท่ง --จงเท่ง -ก๊อก-ก๊อก --จงก๊อก จงเท่งจงก๊อก จงเท่งจงเท่ง -ก๊อก-ก๊อก 

 

เพลงแม่หม้ายกะทิกแป้ง 

กลองยืน -จ๊-จ๊ะ ---จ๊ะ -เทิด-เทิด ---จ๊ะ -เทิด-เทิด --จ๊ะเทิด --จ๊ะเทิด -จ๊ะ-- 
 

ท ำนองเพลงไม้หนึ่ง 

---- ---ล ---- -รํ-ดํ ---- -ซ-ล --ซฟ --ซล 
---รํ ซฟรดํล ดํลซฟ ดฟซล ดํลซล ดํลซฟ ---ซ ลซดํซ 
---- -ฟ-ซ --ดํซ -ล-ซลท ---- ลซ-ล --ซล ดํ-ซล 
--รํด ํ -รํ-ล ดํลซฟ รฟซล ---- ดํลดํรํ ---มํ ---รํ 
---ดํ ---รํ ---- ---ดํ ---ซ ---ล --ซฟ --ซล 
--ดํรํ --ดํล ดํลซฟ ดฟซล ดํลซล ดํลซฟ ---ซ ลซดํซ 
---- -ฟ-ซ --ดํซ -ล-ซลท ---- ลซ-ล --ซล ดํ-ซล 
--รํด ํ -รํ-ล ดํลซฟ ดฟซล ---- ดํลดํรํ ---มํ ---รํ 

 
ท านองเพลงไม้สี่ 

---- ---ซ ---- ดํล-ซ -ดํ-- -ล-ซ ---- ฟล-ซ 
---- ดํล-ซ ---- ฟล-ซ -ดํ-ซ -ล-ซ ---- ฟล-ซ 
--ดํล ซฟ-ฟ ---ซ --ฟล ---ซ ---ดํ -ลซฟ --ซล 
--ดํรํ --ดํล --ซฟ --ซล --ดํรํ --ดํล --ซฟ --ซล 
-ซ-ซ ดํล-ซ ---- ฟล-ซ ดํ--- -ล-ซ ---- ฟล-ซ 
---- ดํล-ซ ---- ฟล-ซ --ดํล ซฟ-ฟ ---- ---- 
---- ---- ---ซ --ฟล     
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เพลงไม้หก 

---- ---ซ --ดํท ลซฟซ --ดํท ลซฟซ -ร-ซ -ฟ-ซ 
ดํรฟฟ -รฟฟ -รฟฟ -ร-ซ -ร-ซ -ฟซ- ดํรฟฟ -รฟซ 
--ดํท ลซฟซ --ดํท ลซดํซ ลซดํท ลซฟซ --ดํท --ดํรํ 
---- --ดํท --ดํซ --ดํท --ดํรํ --ดํท --ดํซ --ดํท 

ลซฟซ ลซดํซ ลซฟซ ลซดํซ ลซดํท ลซฟซ --ดํท ลซฟซ 
-ร-ซ -ฟ-ซ ดํรฟฟ -รฟซ -รฟฟ -รฟฟ -รฟฟ -รฟซ 
--ดํท ลซฟซ --ดํท --ดํรํ ---- --ดํท --ดํซ --ดํท 

 
ส าหรับงานร้องร า 

---- ---ล ---- ---- --รํล --รํล --รํซ ---ล 
-ซมล -ซ-ล -ร-ํซ -รํ-ล -ซมล -ซ-ล --รํล -ซมล 
--รํล -ซมล --รํซ ---ล -ซมล -ซ-ล -ร-ํดํ -ล-- 
ดํซล- ดํล-ดํ -รํ-ดํ -ล-ดํ รํมํรํดํ -ลดํรํ ---- -ดํ-รํ 
--ดํรํ --ดํรํ -ล-รํ -ดํ-รํ -ฟํ-ร ํ ฟํรํดํรํ -ล-รํ -ดํ-รํ 
-ดํ-ล ดํลซฟ --ดํฟ ซลซฟ --รฟ ซลซฟ --ดํฟ ซลซฟ 
รฟซฟ ซลซฟ --ดํฟ ซลซล -รํ-ล -ซ-ล -ร-ล -ซ-ล 
-ร-ดํ -ซ-ล รํร-ล -ซ-ล -รํ-ซ ---ล --รํล -ซมล 
--รํล -ซมล -ซมดํ -ลดํรํ     

 
 ทํานองเพลงท่ีใช้จะมี 3 ทํานอง  เรียกว่า 3 พยัก  คือ  3 ตอนนั่นเอง  ซึ่งเวลาบรรเลงเพลงไม้
หนึ่งก็จะใช้ทํานองเพลงไม้หนึ่ง  บรรเลงเพลงไม้ส่ีก็ใช้ทํานองเพลงไม้ส่ี  บรรเลงไม้หกก็ใช้ทํานองเพลง  
ไม้หก  และจะมีทํานองเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว ๆ ไว้บรรเลงประกอบการรําอีกด้วย 
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วงดนตรีมังคละ คณะครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  

คณะครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  มีการสืบทอดการเล่นมังคละมา  4  ช่วงอายุคน  โดยเริ่มจาก
พ่อเฟื่อง  ช่วงท่ี 2  นายฟูอน  ช่วงท่ี 3  นายนิล  ช่วงท่ี 4  นายไสว  ช่วงท่ี 5 พ่อแว่น  ช่วงท่ี 6        
ลุงบุญมา  ช่วงท่ี 7  นายสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะคนปัจจุบัน  รวมเวลาการสืบทอด
ประมาณ  200 ปี  มาแล้ว  เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในปัจจุบันก็มีอายุประมาณเกือบ  200 ปี  ผู้ท่ีบรรเลง
ในวงก็จะเป็นเครือญาติกันท้ังหมด       
 

 

ภาพที ่36   นายสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 นายสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  อายุ 59 ปี  73/2  หมู่ 4  ตําบลบ้านสวน  อําเภอเมือง  จังหวัด
สุโขทัย  มีอาชีพเล่นดนตรีมังคละ  เป็นครูจ้างสอนท่ีโรงเรียนวัดฤทธิ์ (สอนมังคละ) และมีรายได้เล้ียงชีพ
จากการให้เช่าท่ีนาเป็นหลัก  เป็นคนบ้านสวนมาโดยกําเนิด  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4  
จากโรงเรียนวัดฤทธิ์  เริ่มหัดดนตรีมังคละต้ังแต่อายุ  12 ปี  จากพ่อแว่น  และครูบาอาจารย์อีกหลาย
คน  ลุงบุญมา  ปูุมุ่ย  จํานวน 19 เพลง  เป็นเพลงเร็ว 16 เพลง  เพลงช้า 3 เพลง 
 นายสุวัฒน์เริ่มหัดเรียนมังคละจากพ่อ  โดยเริ่มหัดจากมังคละก่อน  ไปงานบวชพระเป็น     
งานแรก  ได้ค่าแรง 5 บาท  เวลาหัดก็จะขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพ่อ  โดยใช้หมาก 3 คํา  เงิน 1 สลึง  ใส่
ผ่านประเคนให้พ่อ ๆ จึงจับมือตีและเริ่มด้วยไม้หนึ่งก่อน   
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ภาพที่ 37   นายผิน  โตนดดง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 

นายผิน  โตนดดง  อายุ  56  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  73/1  หมู่ 4  ตําบลบ้านสวน  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย  อาชีพรับจ้างท่ัวไป  จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จากโรงเรียนวัดฤทธิ์  
เริ่มหัดดนตรีมังคละตอนอายุ 27 ปี  จากครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  โดยหัดตีโหม่งเพียงอย่างเดียว  ทํา
หน้าท่ีเป็นผู้บรรเลงโหม่งประจําวง  การตีโหม่งจะต้องจะต้องตียืนจังหวะให้แม่นยํา  เวลาบรรเลงแห่ศพ
ให้เพลงนางหงส์ฆ้องจะตีพร้องกันท้ังสองใบ 
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ภาพที่ 38   นายประพันธ์  ศรีสุวรรณ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 

นายประพันธ์  ศรีสุวรรณ  อายุ  59  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  76/4  หมู่ 3  ตําบลบ้านสวน     
อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จากโรงเรียนวัด
คุ้งย่งใหญ่  เริ่มหัดดนตรีมังคละตอนอายุ 24 ปี  โดยหัดตีโหม่ง  จากครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  โดยหัดตี
โหม่งเพียงอย่างเดียว  ทําหน้าท่ีเป็นผู้บรรเลงโหม่งประจําวง   
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ภาพที่ 39   นายฉะอ้อน  จันดอนตอง 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
 

นายฉะอ้อน  จันดอนตอง  อายุ  54  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  77  หมู่ 3  ตําบลบ้านสวน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา  เริ่มหัดดนตรีมังคละตอนอายุ 30 ปี  โดยหัดตีโหม่ง  แล้วมาหัด
กลองยืน  ตอนหลังไม่มีคนเปุาปี่จึงหันมาหัดเปุาปี่แทนโดยหัดด้วยตัวเอง  จําเพลงมา  แล้วนํามาเปุาเอง    
จําเพลงมาจากตาแจ๊ว  ตารอด  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว  ซึ่งเป็นนักดนตรีในวงกลองยาวท่ีนายฉะอ้อนเป็น
ผู้ร่วมบรรเลงอยู่ในวง  ภายหลังได้มาอยู่ท่ีคณะครูสุวัฒน์  และสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีทุกช้ินในวง
มังคละได้เป็นอย่างดี  การฝึกเปุาเพลงจะฝึกจากขลุ่ยจนคล่องเมื่อเปุาได้แล้วจึงเปล่ียนมาเปุาปี่เพราะ
ขลุ่ยใช้นิ้วแบบเดียวกันกับนิ้วปี่มังคละ   
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ภาพที ่40   นายสวัสด์ิ  เหล่ียมไทย 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
 

นายสวัสด์ิ  เหล่ียมไทย  อายุ  68  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  79/1  หมู่ 3  ตําบลบ้านสวน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา (ปัจจุบันเลิกทําแล้ว)  จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
จากโรงเรียนหนองโค้ง  เริ่มหัดดนตรีมังคละตอนอายุ 17 ปี  โดยหัดตีกลองยืนจากญาติและสามารถ
บรรเลงเครื่องดนตรีทุกช้ินในวงมังคละได้เป็นอย่างดี (ยกเว้นปี่เพราะระบายลมไม่ได้)  นายสวัสด์ิเป็น
ญาติกับครูสุวัฒน์  กลองยืนนั้นมีหลายไม้  สุวรรณโรจน์  โดยหัดตีโหม่งเพียงอย่างเดียว  ทําหน้าท่ีเป็นผู้
บรรเลงโหม่งประจําวง  เริ่มหัดดนตรีมังคละตอนอายุ 30 ปี  
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ภาพที่ 41   นายสมิง  ทองมา 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
นายสวัสด์ิ  เหล่ียมไทย  อายุ  6q  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  81/1  หมู่ 7  ตําบลบ้านสวน  อําเภอ

เมือง  จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา  เล้ียงวัว  จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จากโรงเรียน
วัดคุ้งยางใหญ่  เริ่มหัดดนตรีมังคละตอนอายุ 11-12 ปี  โดยหัดจ๊กโกร๊ดจากลุงไหว  เอี่ยมไทย (เป็นลุง)
ญาติและสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีทุกช้ินในวงมังคละได้เป็นอย่างดี  
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ลักษณะของเครื่องดนตรี 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42  กลองมังคละ(จ๊กโกร๊ด)  
คณะครูสุวัฒน์ 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 43  กลองยืน-กลองหลอน                                   ภาพที่ 44  ปี่มังคละ 
   ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด                                       ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที ่45  จระเข้แขวนโหม่ง 

ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

รูปแบบการผสมวง 

สําหรับรูปแบบการผสมวงของคณะ ครูสุวัฒน์ สุวรรณโรจน์จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี ้
1.  ปี่  1  เลา 
2. กลองมังคละ (จ๊กโกร๊ด)  1  ลูก 
3. กลองยืน 1   ลูก   
4. กลองหลอน  1  ลูก 
5. ฆ้องโหม่ง  1  ชุด  
6. ฉาบเล็ก  1  คู่ 
7. ฉาบใหญ่  1  คู่  
8. กลองรํามะนา 1 ใบ 

 
ถ้าเป็นงานอวมงคลจะมีเพียง  ปี่  กลองมังคละ  กลองยืน  กลองหลอน  ฆ้องโหม่ง  และเวลา 

แห่ศพจะมีการผสมวงท่ีเป็นเอกลักษณ์  คือไม่ใช้กลองมังคละเพราะกลองมังคละแปลว่า  มงคล วงท่ีใช้
ในงานศพ  ผู้บรรเลงฆ้องโหม่งจะนั่งหันหน้าเข้าหากัน   และรูปแบบวง 
 
ข้ันตอนการบรรเลง 

1. ขั้นตอนการไหว้ครู  เครื่องกํานลไว้ครูประกอบด้วย ดอกไม้  ธูป  เทียน  หมาก  เหล้า  
บุหรี่  น้ํา  ขันทําน้ํามนต์  เงินกํานล  12  บาท 
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ภาพที ่46  การไหว้ครู 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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 การไหว้ครูของคณะครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  เริ่มต้นด้วยการนําหมาก  พลู  บุหรี่วางบนเครื่อง
ดนตรี  เทเหล้าถวายครู  เทน้ําใส่ขันน้ํามนต์   จุดธูปเทียนไหว้ครู  ต่อจากนั้นผู้ทําพิธีไหว้ครูจะทํา
น้ํามนต์แล้วนํามาปะพรมท่ีเครื่องดนตรี  ท่ีศีรษะของผู้ทําพิธีไหว้ครู  และด่ืมน้ํามนต์ท่ีทําไว้  จากนั้นนํา
พลูมาจุ่มเหล้าท่ีเทไว้ในแก้วแล้วปะพรมเครื่องดนตรีอีกครั้ง   

2. บรรเลงไหว้ครู  จะใช้เพลงไม้หนึ่ง  ไม้สอง  และไม้ส่ี 
3. หลังจากไหว้ครูก็จะบรรเลงเพลงตามพิธีกรรม   เช่น  พิธีศพเวลาพระขึ้นเทศน์จะใช้ไม้ส่ี 

เมื่อพระเทศน์จบจะใช้เพลงอะไรบรรเลงกไ็ด้  หรือบรรเลงประโคมศพจะใช้เพลงอะไรก็ได้  
แต่จะต้องจบด้วยเพลงไม่ส่ีเท่านั้น  และขณะรอพิธีกรรมต่าง ๆ จะบรรเลงประโคมศพด้วย
เพลงอะไรกไ็ด้แต่ก็จะต้องจบด้วยเพลงไม้ส่ีซึ่งเป็นรูปแบบท่ีถูกกําหนดเอาไว้เช่นเดียวกัน  
จะมีพิเศษออกไปก็คือการบรรเลงขณะเวียนศพรอบเมรุจะใช้เพลงไม้หก  ซึ่งครูสุวัฒน์
เรียกว่าหน้าทับนางหงษ์ 
 

วิธีการบรรเลง 

 ดนตรีมังคละคณะ  ครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  ในการขั้นเพลงนั้นจะใช้การรัวกลองมังคละ  
การใช้มังคละรัวขึ้นส่วนมากจะเป็นเพลงท่ีไว  สําหรับตีรับพระ  และก็ต้องท่ีต้องรีบขึ้นเพลงเช่นพระ
มาถึงในพิธีแล้วก็ต้องรีบขึ้นเพลงก็จะใช้การรังกลองมังคละในการขึ้นเพลง  และเมื่อมังคละรัวขึ้นแล้ว
กลองสองหน้า  ฆ้องโหม่ง  ขึ้นตามมา  ส่วนปี่ข้ึนเพลงเป็นอันดับสุดท้าย 
 การเปล่ียนเพลงนั้นจะไม่ได้ยึดว่าให้กลองมังคละรัวถึงจะเปล่ียนเพลง  แต่จะมีหลักว่าถ้า
กลองยืนเปล่ียนเพลงเมื่อไหร่กลองหลอนก็เปล่ียนเพลงตาม  และเมื่อต้องการจบเพลงก็ใช้กลองมังคละ
รัวเช่นเดียวกัน     
   
ไม้กลองและท านองเพลง 

เพลงไม้หนึ่ง 

กลองยืน - - - จง -เท่ง–จง - - - จง -เท่ง–จง 
กลองหลอน -ติง-ติง -โจ๊ะ-ติง -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะ-ติง 

 
เพลงไม้สอง 

กลองยืน ---จง -เท่ง–เท่ง ---จง -เท่ง–เท่ง 
กลองหลอน -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะติงโจ๊ะ -ติง-ติง -โจ๊ะติงโจ๊ะ 

 

เพลงไม้สี่ 

กลองยืน ---จง -เท่ง–เท่ง –จง-เท่ง จงเท่ง–จง 
กลองหลอน -โจ๊ะติงติง -โจ๊ะติงโจ๊ะ -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะ-ติง 
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เพลงไทรย้อย 

กลองยืน ---จง -จง-จง ---จง -เท่ง-จง --จงเท่ง --จงจง --จงเท่ง -จง-เท่ง 
กลองหลอน -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะติงโจ๊ะ -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะ-ติง --ติงโจ๊ะ -ติง-ติง --ติงโจ๊ะ -ติง-โจ๊ะ 
 

เพลงตกปลักตกแปลง  (ตกปักเล็ก) 

กลองยืน ---จง ---จง ---จง -เท่ง-จง ---จง ---จง ---จง -เท่ง-จง 
กลองหลอน -โจ๊ะติงติง -โจ๊ะติงติง -โจ๊ะติงติง -โจ๊ะ-ติง -โจ๊ะติงติง -ติง-ติง -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะ-ติง 

 

กลองยืน -เท่ง-จง -เท่ง-จง ---จง -เท่ง-จง 
กลองหลอน -โจ๊ะติงติง -โจ๊ะติงติง -ติงติงโจ๊ะ ติงโจ๊ะ-ติง 
 

เพลงที่ใช้ในการแห่ศพ 

กลองยืน ---- ---จง ---- ---จง ---- ---- ---- ---จง 
กลองหลอน ---- ---จง ---- ---จง ---- ---- ---- ---จง 

โหม่ง ---- ---- ---- --- โหม่ง ---- ---- ---- --- โหม่ง 

 

กลองยืน ---จง ---ท่ึม ---จง ---ท่ึม ---จง ---ท่ึม ---จง ---ท่ึม 
กลองหลอน ---จง ---ท่ึม ---จง ---ท่ึม ---จง ---ท่ึม ---จง ---ท่ึม 

โหม่ง ---- ---- ---- --- โหม่ง ---- ---- ---- --- โหม่ง 

 

ท านองเพลงที่ 1   

- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ล 
- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - ม ฟ ม ล ฟ 
*- - - - - - - - - ม ล ฟ - ม ล ฟ ล ฟ ม ร - - ล ฟ ม ร – ม - ร ม ฟ 
- ล ม ฟ - ม – ซ - - - - - - - ฟ - - - ล - - - ซ - - - ล - - ม ฟ 
- ฟ ท ล ท ล – ล - - - - - ฟ ม ร - - ฟ ม ฟ ม ล ฟ - - - - - - - - 
- - - ม - ร – ฟ - ล - - - ฟ ม ร - - ฟ ม ฟ ม ล ฟ   

     กลับต้น   
- - - - - - - - - - ม ฟ - ล – ท รํ ท - - - - - - - - - - - ดํ – ท 

- ล ท ล - - - ล - - - - - - - ซ - - - - - - - - - - - - - ล – ม 
- - - - - - - - - - - - - ล – ซ - - - - - - - - - - - - - ล – ม 
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- - - - - - - - - - - - - ล – ซ - - - - - - - - - - ม ฟ - ม ซ - 
- - - - - - - - ม ฟ- - ม ร ม ร - ม – ล - ฟ – ม - - - - - ฟ – ล 
- - ท ล - ฟ – ม - ฟ – ม - ร – ฟ - ล - - - - - - - - ฟ ม ร - - ฟ ม 

ฟ ม ล ฟ - - - - - - - - - - - ม - ร – ฟ - ล - - - ฟ ม ร - - ฟ ม 
ฟ ม ล ฟ        

 

หมายเหตุ  เมื่อบรรเลงบรรทัดสุดท้ายเสร็จแล้วให้วนเล่นใหม่ท้ังหมด  เริ่มเล่นต้ังแต่เครื่องหมาย *  
และเมื่อจะจบเพลงให้ใช้ทํานองดังต่อไปนี้  และต้องทอดจังหวะลง 
 

- - - - - - - - - ม ล ฟ - ม ล ฟ ม ร ม ร - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ฟ     

 
ทํานองเพลงท่ีวงมังคละคณะครูสุวัฒน์  สุวรรณโรจน์  ใช้บรรเลงจะเป็นทํานองเพลงท่ี 1  ซึ่ง

เป็นทํานองเพลงท่ีใช้กับทุกไม้กลอง  แต่เวลาแห่ศพขึ้นเมรุจะใช้เพลงสําหรับแห่ศพโดยเฉพาะ 
 

ท านองเพลงใช้ส าหรับแห่ศพ 

- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ล 
*- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - ฟ – ล     

   กลับต้น     
 

หมายเหตุ  เมื่อบรรเลงบรรทัดสุดท้ายเสร็จแล้วให้วนเล่นใหม่ท้ังหมด  เริ่มเล่นต้ังแต่เครื่องหมาย *  
และเมื่อจะจบเพลงให้ใช้ทํานองดังต่อไปนี้  และต้องทอดจังหวะลง 
 

- - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - - - - - ม 
- - - - - - - - - - - - - ฟ – ล - - - - - - - - - - - - - - - ฟ 
- - - - - - - - - - - - - - - ม - - - - - - - - - - - - - - - ร 

- ม – ร - - - - - - - - - - - -     
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วงมังคละวัดศรีมหาโพธิ์ 

 มังคละวัดศรีมหาโพธิ์  ปัจจุบันมีนายมนตรี  สาดเทศ  เป็นเจ้าของคณะ  โดยสืบทอดจากรุ่นสู่
รุ่นมาจากนายเต๋ียว  ชูยิ้ม  จนมาถึงนายพิน  ชูยิ้ม  สืบทอดกันมาประมาณ 15 ปี 

  วงศรีมหาโพธิ์ ได้เข้ามามีบทบาทภายหลัง  สืบเนื่องจากในขณะนั้นคนปี่ได้เสียชีวิตหมดแล้ว
ลุงมนตรี  สารทเทศ  หรือลุงโหล่ก็ได้เข้าไปทําหน้าท่ีเป็นคนปี่ของวง  ซึ่งตอนนั้นได้มีลุงพิน  ชูยิ้ม     
เล่นดนตรีมังคละอยู่แล้ว  ได้เชิญชวนให้ลุงโหล่เข้ามาเป็นคนปี่ของวงศรีมหาโพธิ์  แล้วจึงเริ่มมีคนเข้า
มาร่วมอยู่ในวงหลายคน  ลุงทองหล่อ  นิ่มทอง  ก็เข้ามาร่วมวงด้วย  ภายหลังก็มีเด็ก ๆ เข้ามาร่วมหัด
เล่นมังคละหลายคน  เช่น  นายทศพร  นาคพรม  เป็นต้น  นอกนั้นก็ได้หัดวงปี่พาทย์อีกด้วย  ออกรับ
งานต่าง ๆ ท้ังวงปี่พาทย์  ท้ังวงมังคละ  จนปัจจุบันนี้    
 ผลงานท่ีสําคัญ  คือ  ร่วมงานของจังหวัด  เช่นงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไปจังหวัด
สุโขทัยในกิจกรรมแห่กระทงพระราชทาน 
 
 

 
 

ภาพที ่47   ผู้บรรเลงวงมังคละวัดศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ประวัตินักดนตรี 
 
   

 

ภาพที่ 48   นายพิน  ชูยิ้ม 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 นายพิน  ชูยิ้ม  อายุ  74  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  98/1  หมู่ 1  ตําบลบ้านหลุม  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา  รับซื้อของเก่า  ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วเพราะตามองไม่ค่อยเห็น  เป็นต้อหิน   
เริ่มเล่นดนตรีมังคละโดยวิธีครูพักลักจํา  โดยจํามาจากปูุดัด  กลองท่ีใช้เล่นก็เป็นกลองของปูุดัดท่ีนํามา
ไว้ท่ีวัดศรีมหาโพธิ์  แต่เดิมนายพินหัดเล่นกลองยาวมาก่อนต้ังแต่ตอนเป็นหนุ่ม  และมาเริ่มหัดเล่น
มังคละตอนอายุประมาณ  65  ปี  สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีทุกช้ินได้เป็นอย่างดี   
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ภาพที ่49    นายมนตรี  สาทเทศ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
นายมนตรี  สาทเทศ  อายุ  64  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  289  หมู่ 2  ตําบลบ้านหลุม  อําเภอเมือง  

จังหวัดสุโขทัย  อาชีพรับจ้างท่ัวไป  และรับงานบรรเลงปี่พาทย์  กลองยาว  มังคละ  ทําขวัญบ้าน  เป็น
พิธีกรงานแต่งงาน  ทําขวัญบ่าว-สาว  เริ่มเล่นดนตรีมังคละมาต้ังแต่อายุ  18  ปี  โดยทําหน้าท่ีเป็นคน
เปุาปี่  แต่เดิมเริ่มเรียนขลุ่ยก่อน  แต่คนเปุาปี่ในวงมังคละเสียชีวิตจึงมาทําหน้าท่ีเปุาปี่มังคละจนถึงทุก
วันนี้     
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ภาพที ่50    นายตุ่น  พุฒทอง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 นายตุ่น  พุฒทอง  อายุ  68  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 11  หมู่ 2  ตําบลบ้านหลุม  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา   แต่เดิมเล่นกลองยาวสุโขทัยมาก่อน  ต้ังแต่อายุประมาณ 16-17 ปี  พอดี
มีคนเอาวงมังคละมาถวายวัด  (ช่ือลุงดัด) จึงได้หัดดนตรีมังคละ  โดยหัดจากโน้ตเริ่มหัดเรียน มังคละ
จากโน้ต  เป็นโน้ตเดียวกับนายดํารง  ศรีม่วง  คณะ ศ.  ราชพฤกษ์ 
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ภาพที่ 51  นายบ่าย  แก้วพงษ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 นายบ่าย  แก้วพงษ์  อายุ  76 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  7/2  หมู่ 1  ตําบลบ้านหลุม  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา  แต่เดิมไม่ได้เล่นดนตรีมังคละ  แต่จะเล่นกลองยาวสุโขทัยมาก่อน  เริ่มเล่น
ดนตรีมังคละต้ังแต่อายุประมาณ 70 ปี  โดยมาอยู่ในวงของนายมนตรีสาดเทศ  ทําหน้าท่ีตีฆ้องกระแต 
(โหม่ง)   
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ภาพที ่52   นายทองหล่อ  นิ่มทอง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 นายทองหล่อ  นิ่มทอง  อายุ  69 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  83/2  หมู่ 1  ตําบลบ้านหลุม  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุโขทัย  อาชีพทํานา  แต่เดิมไม่ได้เล่นดนตรีมังคละ  แต่จะเล่นกลองยาวสุโขทัยมาก่อน
ตอนอายุประมาณ  16-17 ปี  และเริ่มเล่นเดนตรีมังคละต้ังแต่อายุประมาณ 64-65 ปี  โดยการชักชน
ของนายมนตรี  สาดเทศ  ใช้วิธีการนั่งดูและจําเพลงจากคนในวงขณะกําลังบรรเลง  และทําหน้าท่ีตี
กลองยืนกับฆ้องกระแต (โหม่ง)  มาโดยตลอด   
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ลักษณะของเครื่องดนตรี 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่53    กลองมังคละของคณะวัดศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที่ 54  กลองยืน  กลองหลอนของวงมังคละวดัศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 

 
 

ภาพที่ 55   ปี่มังคละของวงมังคละวัดศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที่ 56   โหม่งของวงมังคละวัดศรีมหาโพธิ ์
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 

 
 

ภาพที่ 57   ฉิ่ง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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ภาพที่ 58   ฉาบเล็ก 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 

 
 

 
 

ภาพที่ 59   รูปแบบวง 
ท่ีมา : นางเกษร  เอมโอด 
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รูปแบบการผสมวง 

สําหรับรูปแบบการผสมวงของวงมังคละวัดศรีมหาโพธิ์  จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ 
1.  ปี่  1  เลา 
2. กลองมังคละ (จ๊กโกร๊ด)  1  ลูก 
3. กลองยืน  3  ลูก 
4. กลองหลอน  1  ลูก 
5. โหม่ง  1  ชุด ประกอบด้วย 

-ฆ้องโหม่ง  2 ใบ  เสียงสูง 1 ใบ  เสียงตํ่า 1 ใบ  มีขนาดลดหล่ันกัน   
-ฆ้องกระแต 1 ใบ  ฆ้องกระแตจะเป็นแผ่นโลหะทรงกลมขนาดเล็ก  ไม้ตีทําจากไม้เนื้อแข็ง   
 เวลาตีจะมีเสียงเหมือนกังสดาล 
-จระเข้แขวนโหม่ง 

6. ฉาบเล็ก  1  คู่ 
7. ฉิ่ง  1  คู่  

 

 

 

ภาพที่ 60   รูปแบบการผสมวงของวงมังคละวัดศรีมหาโพธิ์ 
ท่ีมา :  นางเกษร  เอมโอด 
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ข้ันตอนการบรรเลง 

1. ขั้นตอนการไหว้ครูจะเหมือนกับคณะ ศ. ราชพฤกษ์  คือ  จะใช้เครื่องกํานลไว้ครู
ประกอบด้วย ดอกไม้  ธูป  เทียน  หมาก  3 คํา  เหล้า  บุหรี่    น้ํา  ขันทําน้ํามนต์  เงิน
กํานล  12  บาท  ใส่ไว้ในแล้วไว้ครูท้ังพานจะไม่นํามาวางไว้บนเครื่องดนตรี  ท้ังนี้จะต้อง
ทําน้ํามนต์และนําน้ํามนต์ปะพรมให้ผู้บรรเลงและท่ีเครื่องดนตรีทุกครั้ง 

2. บรรเลงไหว้ครู  จะใช้เพลงไม้ 1  ไม้ 3  ไม้ 4  จะไม่ใช้เพลงไม้ 2  เพราะเพลงไม้ 2  เป็น
เพลงท่ีมีจังหวะสนุกสนาน 

3. หลังจาไหว้ครูก็จะบรรเลงเพลงตามพิธีกรรม   เช่น งานเผาศพ  ขณะพระฉันท์ข้าวจะใช้
เพลงเคาะขอบ  4  เพลง  ซึ่งจะใช้เพลงอะไรก็ได้  เมื่อพระฉันท์ข้าวเสร็จจะใช้เพลงไม้ห้า  
เพลงไม้หกจากนั้นก็จะเล่นเพลงอะไรก็ได้  เมื่อพระขึ้นศาลาจะใช้เพลงไม้ส่ีถึงไม้หกเพราะ
เป็นเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว  พระลงศาลาใช้เพลงไม้ 6  พอตอนนําศพเวียนรอบเมรุ  ในการ
เวียนรอบแรกให้ใช้หน้าทับผีเดิน  รอบท่ี 2  ใช้เพลงไม้ส่ี  และรอบท่ี 3  ใช้เพลงไม้หก    
ในตอนท่ีคนขึ้นเผาศพ (ตอนใส่ดอกไม้จันทน์)  จะใช้เพลงไม้หนึ่งถึงไม้หก  จะบรรเลงถึง
เพลงไหนขึ้นอยู่กับจํานวนของคนท่ีขึ้นเผาศพ  ตอนเผาจริงก็จะบรรเลงด้วยเพลงไม้หก  
อีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธี   สําหรับศพที่ต้ังสวดพระอภิธรรมศพที่บ้านเมื่อจะนําศพไปเผาท่ีวัด
การแห่ศพไปวัดใช้เพลงไม้หนึ่งถึงไม้หก  ยกเว้นเพลงไม้สอง  เพราะเป็นเพลงท่ีมีจังหวะ
สนุกสนาน (จังหวะรําวง)  การวนศพรอบเมรุจะใช้เพลงไม้ส่ี กับเพลงไม้หก  ปี่จะนําเพลง
ลูกทุ่งมาเปุา  เช่นเพลงค่าน้ํานม  เพลงโศกพม่า  เพลงหนุ่มกระโจมทอง  เมื่อแห่ศพครบ 
1 รอบ  ก็จะเปล่ียนเพลง  และในตอนท่ีคนขึ้นเผาศพ (ตอนใส่ดอกไม้จันทน์)  จะใช้เพลง
ไม้หนึ่งถึงไม้หกจะยกเว้นเพลงไม้สอง   เมื่อบรรเลงจนครบทุกไม้ก็จะวนกลับมาเล่นใหม่อีก  
แต่จะใช้วิธีวนเล่นเพลงไม้หกย้อนมาเพลงไม้หนึ่ง   เล่นวนไปจนกว่าคนมาร่วมงานจะขึ้น
วางดอกไม้จันทร์จนหมด  และเวลาเผาจริงจะประโคมด้วยเพลงไม้ส่ี  เพลงไม้หก   

 
วิธีการบรรเลง 
 วงดนตรีมังคละวัดศรีมหาโพธิ์มีขั้นตอนและการบรรเลงวงดนตรีมังคละแบ่งเป็น  3  
ขั้นตอนคือ  ตอนขึ้นเพลง  ตอนบรรเลง  และตอนจบเพลง  มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนขึ้นเพลงจะใช้ปีข่ึน้เกริ่นเล็กน้อยแล้วตามด้วยกลองมังคละเป็นสัญญาณในการขึ้นเพลง
โดยการตีรัว 3 ครั้ง  ตีไปพร้อมกับปี่ และฆ้องโหม่ง   เมื่อสินเสียงกลองมังคละและปี่  กลองยืนกลอง
หลอนก็เข้าไม้กลอง   
 การเปล่ียนเพลงก็จะใช้การรัวกลองมังคละเป็นสัญลักษณ์  และจะดึงจังหวะเพลงให้ช้าลง
เล็กน้อย  และเร่งจังหวะเพลงให้เร็วขึ้นตามแนวการบรรเลง  เมื่อจะจบเพลงก็จะเร่งจังหวะเพลงให้เร็ว
เปรียบเหมือนอัตราจังหวะช้ันเดียว  สุดท้ายเมื่อกลองมังคละรัวอีกครั้งเป็นสัญลักษณ์ของการจบเพลง  
เครื่องดนตรีทุกช้ินก็จะทอดจังหวะลง 
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ไม้กลองและท านองเพลง 
 
เพลงไม้หนึ่ง 

จ๊กโกร๊ก --กก --กก -ก-- กก-ก --กก --กก -ก-- กก-ก 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่ง-จง 
กลอนหลอน --ติง ติง -เท่ง-ติง --ติง ติง -เท่ง-ติง --ติง ติง -เท่ง-ติง --ติง ติง -เท่ง-ติง 

 

เพลงไม้สอง 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จุ๊บ-จง -เท่งจงเท่ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จุ๊บ-จง -เท่งจงเท่ง 
กลอนหลอน --ติง ติง -เท่งติงเท่ง --ติง ติง -เท่งติงเท่ง --ติง ติง ติงเท่งติงเท่ง --ติง ติง ติงเท่งติงเท่ง 

 
เพลงไม้สาม 

จ๊กโกร๊ก ---- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก กก-ก 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง --จุ๊บจง -เท่ง-จง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง 
กลอนหลอน --ติง ติง -เท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง --ติง ติง -เท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง 

 
เพลงไม้สี่ 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง 

 

เพลงไม้ห้า 
จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -กก- -ก-- กก-ก 

กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จง-เท่ง จงเท่ง-จง -เท่ง-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จุ๊บ-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง -เท่ง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

 

ไม้หก 
จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 

กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 
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เพลงเคาะขอบ 1 
จ๊กโกร๊ก -ก-- ---- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- 

กลองยืน -แกร๊ก-- -แกร๊ก-แกร๊ก -ติง-เท่ง -ติง-เท่ง -แกร๊ก-- -แกร๊ก-แกร๊ก --ติงเท่ง --ติงเท่ง 
 
เพลงเคาะขอบ 2 

จ๊กโกร๊ก --กก --กก -ก-ก กก-ก --กก --กก -ก-ก กก-ก 
กลองยืน ---- -โจ้ง-แกร๊ก -โจ้ง-แกร๊ก -ถึก-ถึก ---โจ้ง ---ถึก -โจ้ง-แกร๊ก -โจ้ง-แกร๊ก 

 
เพลงเคาะขอบ 3 (เพลงไว) 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- --กก -ก-ก -ก-ก -กก- 
กลองยืน -โจ้ง-แกร๊ก -ถึก-แกร๊ก -โจ้ง-แกร๊ก -ถึก-แกร๊ก -โจ้ง-แกร๊ก -ถึก-แกร๊ก -โจ้ง-แกร๊ก -ถึก-แกร๊ก 

 
เพลงมอดกัดไม้ 

จ๊กโกร๊ก -ก-- ---- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- -ก-- 
กลองยืน ---- -ท่ึง-ท่ึง --ตุ๊กแกร๊ก --ตุ๊กแกร๊ก --ตุ๊กปฺะ -ท่ึง-ท่ึง --ตุ๊กแกร๊ก --ตุ๊กแกร๊ก 

 
เวียนโบสถ์ 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- -ก-- 
กลองยืน ---โจ้ง -โจ้ง-ถึก ---โจ้ง -ถึก-ถึก ---โจ้ง -ถึก-โจ้ง ---โจ้ง -โจ้ง-ถึก 

 
 

จ๊กโกร๊ก กก-- กก-- -ก-ก กก-ก     
กลองยืน ---โจ้ง -ถึก-ถึก ---โจ้ง -ถึก-โจ้ง     

 
ประโคมศพ  ตอนเวียนเมรุ 

กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- ---- ---ล ---- ---- ---- ---ดํ 

ฆ้องโหม่ง         
 
 

กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- ---- ---ล ---- ---- ---- ---ท 

ฆ้องโหม่ง         
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กลองยืน --จุ๊บปะ --จุ๊บปะ -เท่งจุ๊บปะ --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- -ล-ซ ---- -ล-ท ---- ---- ---ร ํ

ฆ้องโหม่ง     ---โหม่ง    
 
 

กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- ---- ----ล ---- ---- ---- ---ซ 

ฆ้องโหม่ง         
 
 

กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- ---- ---ล ---- ---- -ร-ํล -ทลดํ 

ฆ้องโหม่ง         
 
 

กลองยืน --จุ๊บปะ --จุ๊บปะ -เท่งจุ๊บปะ --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- -ล-ท ---- -ล-ดํ ---- ---- -ล-ท 

ฆ้องโหม่ง     ---โหม่ง    
 
 

กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- ---- -ล-ซ ---- ---- ---- ---ล 

ฆ้องโหม่ง         
 
 

กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- ---- ---- ---รํ ---- ---- ---- ---ล 

ฆ้องโหม่ง         
 
 

กลองยืน --จุ๊บปะ --จุ๊บปะ -เท่งจุ๊บปะ --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง ---- ---- ---- 
ปี ่  ---ซ ---ล ---รํ ---ม ํ ---- ---- -รํ-ดํ 

ฆ้องโหม่ง     ---โหม่ง    
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กลองยืน ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

ปี ่ ---- ---- ---- -รํ-ล ---- ---- ---- -รํ-ดํ 
ฆ้องโหม่ง         

 
 

กลองยืน --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- -รํ-ม ํ ---- -ร-ํดํ ---- -รํ-ล -ท-ล -ซ-ล 

ฆ้องโหม่ง  ---โหม่ง       
 
 

กลองยืน --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
ปี ่ ---- -รํ-ล ---ท -ล-ดํ ---- ---- ---- -ล-ท 

ฆ้องโหม่ง  ---โหม่ง       
 
 

จ๊กโกร๊ก  รัว       
กลองยืน --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง -เท่งจุ๊บปฺะ -เท่ง-เท่ง --จุ๊บปะ -เท่ง-เท่ง 

ปี ่ ---- -ล-ซ ---- -ล-ม ---- -ล-ซ ---- -ลรํซ 
ฆ้องโหม่ง    ---โหม่ง    ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก                  
กลองยืน -เท่งจุ๊บปฺะ -เท่ง-เท่ง       

ปี ่ ---- -ล-ท       
ฆ้องโหม่ง  ---โหม่ง       

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง 

ปี ่ ---- -ล-ร ํ ---- -ล-ท --รํล ทลรํท --รํม ํ ซํมํรํท 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 
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จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง 

ปี ่ --รํล ทลซล --รํล -ท-ดํ ---- -ล-ท --ลรํ --ลท 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง 

ปี ่ --ลซ --ลท --มํร ํ มํรํมํท --ลซ --ลท รํทลท รํทลซ 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-ก -ก-- 
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง 

ปี ่ ---- ---ล ---- -รํ-ล --ทล -ซ-ล -ร-ํล ท-ดํ 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 

จ๊กโกร๊ก    รัว     
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง 
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง 

ปี ่ ---- ---- ---- -ล-ท ---- -ล-ซ ---- ---ล 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

   

จ๊กโกร๊ก         
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง     
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง     

ปี ่ ---- -รํ-ล ---- -ซ-ล     
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง     

 
 
 
 
 



ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย      84 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ -รํ-ล ท-ดํ ---- -ล-ท ---- -ล-ซ ---- -ล-ท 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ --รํล --รํท ---ร ํ ---มํ ---- -ร-ํดํ ---- --รํล 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ --รํด ํ --ลดํ --รํม ํ --รํด ํ --รํล -ซ-ล --รํล --ทซ 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ ---- ---ล -ร-ํท ---- ลซลท --รํม ํ --รํท --รํล 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหมง่ ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ ทลรํท รํทลซ รซลท รํทลท รํทลซ ----ล --รํล ---ล 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 
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จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ --รํซ ----ล --รํล ---ล --รํซ ---ล --รํท ---- 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- กก-- 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง -จง-จง 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง -ติง-ติง 

ปี ่ ลซลท --รํม ํ ซํมํรํท --รํล --รํท รํทลซ รซลท รํทลท 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหมง่ ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก-- -ก-ก -ก-- -ก-- รัว 
กลองยืน ---จง -จง-เท่ง --จงเท่ง -จง-จง -จุ๊บ-จง -เท่ง-จง -เท่งจงเท่ง รัว 
กลอนหลอน --ติงติง -ติง-เท่ง --ติงเท่ง -ติง-ติง -ติง-ติง -เท่ง-ติง -เท่งตึดเท่ง รัว 

ปี ่ รํทลซ ----ล --รํล ---ล --รํซ ----ล --รํล ---ล 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
 

จ๊กโกร๊ก    รัว     
กลองยืน    รัว     
กลอนหลอน    รัว     

ปี ่ ----- ---- ----- ---ด ----- ---- ----- ---ล 
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง 

 
ลง 

จ๊กโกร๊ก -ก-- -ก-- -ก-- -ก--     
กลองยืน --จุ๊บจง -เท่งจงเท่ง -จ๊ง-เท่ง จ๊งเท่ง-จ๊ง     
กลอนหลอน --ติงติง -เท่งติงเท่ง -ติง-เท่ง ติงเท่ง-ติง     

ปี ่ ----- ---- ----- ---ท     
ฆ้องโหม่ง ---โมง ---โมง ---โหม่ง ---โหม่ง     
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ท านองเกร่ิน 
-ซ-ล ---- ---- ---- ---- --ซฟ ---- ---ซ 
---- ---ดํ ---- ---ซ ---- ---- ---- ---ฟ 
---- ---- ---- ---- ---- ---ร ---- --มร 
---- ---ฟ       

 
ท านองเพลงที่  2 

---- ---ซ ---- -ดํ-ซ ---- -ฟ-ร ---ฟ -รฟซ 
---ล -ซฟซ -ดํ-ฟ -ซ-ล ---- -ซ-ล ---- -ซ-ดํ 
---- -ซ-ล -ซ-ดํ --ซล --ดํรํ ฟํรํดํล --ดํซ --ดํล 
--ซฟ ดฟซล ดํลซล ดํลซฟ ---- ---ซ ---- -ดํ-ซ 
---- -ฟ-ร ---ฟ -รฟซ ---ล -ซฟซ -ดํ-ล -ซ-ล 

ดํลซฟ -ซ-ฟ       
 
ท านองเพลงที่  3 

---- ---ซ ---- -ดํ-ซ ---- -ฟ-ร ---ฟ -รฟซ 
---ล -ซฟซ -ดํ-ฟ -ซ-ล ---- -ซ-ล ---- -ซ-ดํ 
---- ---ท ---- -ดํ-ท --ดํท -ดํ-ฟ ---ซ ลซฟร 
---ฟ -รฟซ ---ล -ซฟซ -ดํ-ล -ซ-ดํ -ลซฟ -ซ-ฟ 
ลซฟร -ฟ-ซ ---ล -ดํ-ร ํ -รํฟํรํ -รํดํรํ -รํฟํรํ -รํดํรํ 
-รํฟํรํ -รํดํล --ดํรํ ฟํรํดํล --ดํฟ --ดํล ดํลซฟ ดฟซล 
ดํลซล ดํลซฟ ---- ---ซ ---- -ดํ-ซ --ฟซ --ดํซ 
-ฟ-ฟ ---- ---ซ ---- -ดํ-ล ---- ซฟซล --ดํรํ 
ฟํรํดํล --ดํฟ --ดํล ดํลซฟ ดฟซล ดํลซล ดํลซล ดํลซล 
ดํลซฟ        

 
ท านองเพลงที่  4 

---- ---ซ ---- -ดํ-ซ ---ฟ -รฟฟ ---รฟฟ -รฟซ 
--ดํล -ซ-ล -รฟฟ -รฟซ ---- ---ฟ -รฟฟ -รฟซ 
--ดํล --ซฟ ---ซ -ดํ-ล ---- -ดํ-ซ ---- -ดํ-ล 
---- -ดํ-รํ --ฟํร ํ --ดํล ---- -ดํ-ซ ---- -ฟ-ซ 
---ฟ -รฟฟ ---รฟฟ -รฟซ ---- ---ฟ -รฟฟ -รฟซ 
--ดํล --ซฟ ---ซ -ดํ-ล ---- ซฟซล -รํดํรํ -รํดํล 
-ลดํฟ -ฟดํล ดํลซฟ ดฟซล ดํลซล ดํลซล ดํลซล ดํลซฟ 
---- ---ซ ---- -ดํ-ซ ---ล -ซฟซ -ซ-ซ ลซฟซ 

*--ดํท ลซรํซ --ดํท -ดํ-ร ํ ---- -ดํ-ท ---- -ซทท 
-ซทท -ซดํท ---- -ดํ-ร ํ -ซ-รํ -ดํ-ท -ซทซ -ซดํท 
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ลซฟท ลซฟซ ---- ดํทลซ -ซ-ซ ฟททซ -ซ-ซ ดํทลซ 
ฟซลซ ดํทลซ -ร-ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ร-ซ รรรฟ รรรซ 
รรรฟ รรรซ รรรฟ ซฟร ฟซ     

 
หมายเหตุ กลับต้นทํานองเพลงท่ี 4  ตรงเครื่องหมาย * 
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บทสรุป 

 ดนตรีมังคละเป็นดนตรีที่ได้แบบอย่างมาจากศรีลังกา  นํามาใช้ในพิธีศักด์ิสิทธิ์  ประโคมเปุาใน
งานมงคล  เรียก  มังคลเภรี  ถ้าประคมในงานศพ  เรียก  อวมังคละเภรี  นิยมเล่นในแถบลุ่มน้ําน่าน  
และลุ่มน้ํายม  จังหวัดท่ีมีการเล่นดนตรีมังคละได้แก่  สุโขทัย  พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 
 ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่ามีเล่นกันต้ังแต่ในรัชสมัยพระยาลิไท
ครองราชย ์ เมื่อ พ.ศ. 1897 – 1919   
 การเล่นดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัยนิยมเล่นกันท่ีตําบลบ้านหลุม  ตําบลบ้านสวน  ตําบล
บ้านกล้วย  อําเภอเมืองสุโขทัย  และท่ีตําบลบ้านนา  ตําบลวังลึก  บ้านวัดโพธิ์  บ้านหนองรั้ง  บ้านวง
ฆ้อง  อําเภอศรีสําโรง  บ้านท่าทองอําเภอสวรรคโลก 
 กลองมังคละเป็นกลองขนาดเล็ก  หุม้หน้าด้วยหนังเพียงข้างเดียว  เป็นกลองท่ีเวลาตีจะมีเสียง
ดังมาก  เสียงดังโกร๊ก  จึงเรียกตามเสียงท่ีดังออกมาอีกอย่างหนึ่งว่า  จ๊กโกร๊ก  กลองมังคละเวลาตี
จะต้องใช้ผู้บรรเลง 2 คน  คือ  คนตีหนึ่งคน  และคนถือกลองหนึ่งคน  แต่ในปัจจุบันใช้ผู้ตีเพียงคนเดียว  
ใช้เหล็กคล้องกับกลองและนํามาคล้องกับคอผู้ตี  กลองมังคละเวลาตีจะใช้ไม้ตีท่ีทําจากหงายมีความยาว
ประมาณ 1 ฟุต  รูปร่างของกลองมังคละแต่ละท้องท่ีจะแตกต่างกัน 
 วงมังคละจะมีการผสมวงท่ีแตกต่างกัน  แต่ในอดีตวงมังคละ 1 วง  จะประกอบด้วยปี่ 1 เลา  
กลองสองหน้า  1 คู่  กลองสองหน้าท่ีตียืนจังหวะ  เรียกว่า  “กลองยืน”  ตัวท่ีตีขัดจังหวะเรียกว่า  
“กลองหลอน”  นอกจากนั้นยังประกอบด้วย   คานแขวนโหม่ง  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจระเข้แขวน
โหม่ง  เพราะคานแขวนโหม่งจะแกะสลักเป็นรูปจระเข้  ซึ่งใช้แขวนโหม่ง  3  ใบ  มีขนาดลดหล่ันกัน  
ซึ่งจะแขวนอยูข่้างหน้า 1 ใบ  ข้างหลัง 2 ใบ  ใบท่ีอยู่ข้างหน้าจะเป็นโหม่งใบเล็ก  บางวงใช้ฆ้องกระแต  
ซึ่งฆ้องกระแตจะมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะทรงกลม  เวลาตีใช้ไม้เนื้อแข็งตี  เสียงดังเหมือนกังสดาล  ส่วน
โหม่งในหลังจะมีเสียงสูงใบหนึ่ง  เสียงตํ่าใบหนึ่ง  เสียงสูงจะอยู่ด้านขวามือของผู้ตี  เสียงตํ่าจะอยู่
ด้านซ้ายของผู้ตี  นอกจากนี้วงมังคละยังจะประกอบฉาบเล็ก  ฉาบใหญ่  อีกด้วย  ปัจจุบันมักเพิ่มกลอง
ยืนเป็น 3 ใบ  กลองหลอน 1 ใบ  เพื่อให้จังหวะมีความหนักแน่น 
 โอกาสท่ีใช้บรรเลงจะมีท้ังงานมงคล  และอวมงคล  งานมงคล  เช่น  งานบวช  งานแห่กฐิน  
งานแต่งงาน  งานขึ้นบ้านใหม่  เป็นต้น  ส่วนงานอวมงคล  ก็คือบรรเลงประโคมในพิธีศพ 
 ขั้นตอนการเล่นจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนการทําพิธีไหว้ครู  การบรรเลงไหว้ครู  
และการบรรเลงตามพิธีกรรม   
 วิธีการบรรเลงนั้นแต่ละวงจะมีวิธีการบรรเลงแตกต่างกัน  แต่หลัก ๆ จะใช้กลองมังคละเป็นตัว
ขึ้นเพลงโดยการรัว  แล้วเครื่องดนตรีช้ินอื่นจึงขึ้นตาม  นอกจากกลองมังคละจะใช้ในการรัวเพื่อขึ้น
เพลงแล้วยังใช้กลองมังคละรัวเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ในการเปล่ียนเพลง  และการจบการบรรเลงอีกด้วย 
 ดนตรีมังคละจะมีกลองมังคละเป็นจุดเด่นของวง  แต่กลองมังคละนั้นกลับไม่มีหน้าทับในการตี  
จะทําหน้าท่ีตีขัดจังหวะ  สอดรับกับกลองยืนเท่านั้น  ส่วนหน้าทับกลองจะอยู่ท่ีกลองยืนและกลอง
หลอน  ซึงจังหวะหน้าทับจะเรียกว่าเพลง  เช่นเพลงไม้หนึ่ง  เพลงไม้สอง  เพลงไม้สาม  เป็นต้น  แต่ละ
วงจะมีเพลงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าการสืบทอดของแต่ละวงของแต่ละท้องท่ี  แต่เพลงหลัก ๆ ท่ีทุก   
วงต้องบรรเลงได้  คือเพลงไม้ส่ี  ซึ่งเพลงไม้ส่ีนี้ถือเป็นเพลงครู  เปรียบเหมือนเพลงหน้าพาทย์สาธุการ  
และเป็นเพลงท่ีผู้เริ่มเรียนจะต้องหัดเพลงไม้ส่ีก่อนทุกคน  เพลงไม้ส่ี  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม้ส่ีสุโขทัย  
นอกจากนั้นเมื่อเวลาบรรเลงแล้วต้องการจบเพลง  จะต้องกลับมาเล่นเพลงไม่ส่ีเสมอ 
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 ทํานองเพลงสําหรับป่ีเปุานั้นจะมีเพียงไม่กี่เพลง  ลักษณะการเปุาจะมีลักษณะเป็นการเปุาด้น
ทํานองเพลงไปเรื่อย ๆ และไม่มีช่ือเรียกทํานองเพลงเหล่านั้นว่าช่ือเพลงอะไร  เพื่องแต่เวลาเปุาด้น
จะต้องให้ลงจังหวะกับเพลงไม้กลอง 
 สําหรับการบรรเลงในงานศพนั้น  เราจะไม่เรียกว่าวงมังคละ  แต่จะเรียกว่าวงปี่กลอง  ซึ่งบาง
วงจะไม่ใช้กลองมังคละมาตีวนศพขึ้นเมรุ  ด้วยถือว่ากลองมังคละเป็นกลองมงคล  แต่บางวงก็ใช้กลอง
มังคละตีในการวนศพขึ้นเมรุ  แต่ก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติคือ  ในการเวียนศพรอบท่ี 1  จะไม่ใช้กลอง
มังคละตี  จะใช้ตีเฉพาะในการวนศพรอบท่ี 2 และ 3 เท่านั้น  และอีกอย่างหนึ่งคือในงานศพนี้จะไม่นํา
ฉาบเล็กและฉาบใหญ่เข้ามาตี  เพราะว่าฉาบเล็กและฉาบใหญ่จะให้อารามสนุกสนาน 
 ด้วยรูปแบบวงท่ีแตกต่างจากวงดนตรีประเภทอื่น ๆ ทําให้ดนตรีมังคละมีความโดดเด่น  เป็น
เอกลักษณ์ทางดนตรีของชาวสุโขทัยโดยแท้  ควรต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เป็นสมบัติแผ่นดินต่อไป  
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