
 
 

  



 
 

 

 



 
 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
บทน ำ............................................................................................................................. ........ 1 
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2557........... 2 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2557.................... 7 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น  .................. 9 
กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง  เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ 10 
          ตำรำง  KM 1..........................................................................................................  11 
          ตำรำง  KM  2 ........................................................................................................  12 
          กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้...................................................................... 18 
          ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน........................................................................ 22 
                เรืออำกำศตรีประโยชน์  ลูกพลับ.....................................................................  22 
                วงมังคละคณะ ศ.รำชพฤกษ์............................................................................. 40 
                นำยวันชัย  บุญญำ...........................................................................................  69 
          สรุปผลกำรด ำเนินกำรในกำรเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นควำมรู้……………………….. 84 
          สรุปเทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ...........................................................................  87 
          กิจกรรมเสนอแนะ....................................................................................................  93 
ภำคผนวก...................................................................................................................... ........ 94 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญภาพ 

  หน้า 
ภำพที่  1 เรืออำกำศตรีประโยชน์  ลูกพลับ........................................................ .. 22 
ภำพที่  2 ท่อนไม้ขนุนที่ทิ้งไว้ให้ปลวกแทะก่อนน ำมำท ำหุ่นกลอง......................... 23 
ภำพที่  3   ท ำท่อนไม้ให้กลม...................................................................................  24 
ภำพที่  4   แท่นกลึงหุ่นกลอง..................................................................................  24 
ภำพที่  5   กำรใช้สิ่วถำกหุ่นกลองให้เป็นร่อง.......................................................... 25 
ภำพที่  6 หุ่นกลองในอดีต.....................................................................................  26 
ภำพที่  7 พัฒนำกำรหุ่นกลองมังคละจำกอดีตถึงปัจจุบัน..................................... 26 
ภำพที่  8 เครื่องมือที่ใช้ท ำหุ่นกลอง...................................................................... 27 
ภำพที่  9 หุ่นกลองมังคละ............................................................................... ..... 28 
ภำพที่  10 หุ่นกลองมังคละด้ำนใน.......................................................................... 28 
ภำพที่  11 น ำหนังมำต ำให้นิ่ม................................................................................. 29 
ภำพที่  12 น ำหุ่นกลองทำบลงบนหนัง................................................................... 30 
ภำพที่  13 น ำหวำยมำขดเป็นวงกลมแล้วยึดติดกับหนัง......................................... 30 
ภำพที่  14 น ำหนังหน้ำกลองมำยึดติดกับหุ่นกลอง................................................. 31 
ภำพที่  15 น ำหุ่นกลองที่ขึงหน้ำแล้วมำวำงบนคำนดีดคำนงัดส ำหรับขึ้นหน้ำกลอง 31 
ภำพที่  16 ใช้หินถ่วงคำนดีดคำนงัด........................................................................ 32 
ภำพที่  17 ใช้ค้อนไม้ทุบหน้ำกลอง.......................................................................... 32 
ภำพที่  18 กำรขีดเส้นทแยงมุมบนหนังหน้ำกลอง.................................................. 33 
ภำพที่  19 กำรเจำะรูที่ขอบหน้ำกลอง.................................................................... 33 
ภำพที่  20 กำรร้อยเชือกถักหน้ำกลองออกมำด้ำนนอก.......................................... 34 
ภำพที่  21 เชือกถักหน้ำกลองด้ำนใน...................................................................... 35 
ภำพที่  22 ด้ำนข้ำงของหน้ำกลองที่ถักเสร็จแล้ว..................................................... 35 
ภำพที่  23 ด้ำนข้ำงของหน้ำกลองที่ถักเสร็จแล้ว..................................................... 36 
ภำพที่  24 กำรตัดหนังรอบ ๆ และเอำหวำยออก................................................... 36 
ภำพที่  25 เชือกท่ีใช้โยงเร่งเสียง............................................................................. 37 
ภำพที่  26 กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียง...................................................................... 38 
ภำพที่  27 มังคละที่ท ำเสร็จแล้ว............................................................................. 39 
ภำพที่  28 ผู้ท ำกลองมังคละของวง  ศ.รำชพฤกษ์.................................................. 40 
ภำพที่  29 ไม้ขนุนที่เตรียมไว้เพ่ือท ำหุ่นกลองมังคละ.............................................. 41 
ภำพที่  30 ขนำดและสัดส่วนของกลองมังคละของเก่ำ........................................... 41 
ภำพที่  31 วงเวียน..................................................................................................  42 
ภำพที่  32 กำรวงหน้ำกลองโดยใช้วงเวียน.............................................................. 42 
ภำพที่  33 ไม้หุ่นกลองหลังจำกที่ใช้วงเวียนวงโดยรอบ........................................... 43 
ภำพที่  34 เครื่องมือที่ใช้ในกำรกลึงหุ่นกลอง.......................................................... 43 

 



 
 

 สารบัญภาพ (ตอ่)  

  หน้า 
ภำพที่  35 น ำหุ่นกลองมำทำบกับหนัง.................................................................... 44 
ภำพที่  36 น ำดินสอวำดรอบปำกกลอง................................................................... 44 
ภำพที่  37 หนังวัวที่วำดเสร็จแล้ว........................................................................... 45 
ภำพที่  38 น ำดินสอวำดวงกลมรอบนอก................................................................ 45 
ภำพที่  39 น ำไม้ไผ่มำหักแล้วทำบไปบนหนัง.......................................................... 46 
ภำพที่  40 น ำไม้ไผ่ทำบแล้วใช้ดินสอขีดไปรอบ ๆ................................................... 46 
ภำพที่  41 หนังหน้ำกลองที่ขีดเส้นเสร็จแล้ว........................................................... 47 
ภำพที่  42 กำรเจำะรูร้อยเชือกบนหนังหน้ำกลอง................................................... 48 
ภำพที่  43 กำรเจำะรูร้อยเชือกท้ังวงกลมด้ำนในและด้ำนนอก............................... 48 
ภำพที่  44 กำรตัดหนังหน้ำกลอง............................................................................ 49 
ภำพที่  45 หนังหน้ำกลองที่ตัดเสร็จแล้ว................................................................. 49 
ภำพที่  46 น ำหนังที่ตัดเสร็จมำแช่ในน้ ำ................................................................. 50 
ภำพที่  47 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขูดหนังหน้ำกลอง..................................................... 50 
ภำพที่  48 กำรขูดหนังหน้ำกลอง............................................................................ 51 
ภำพที่  49 น ำแผ่นหนังส่องแดด.............................................................................. 51 
ภำพที่  50 ดัดลวดให้มีขนำดเท่ำกับหุ่นกลอง.......................................................... 52 
ภำพที่  51 กำรถักหน้ำกลอง................................................................................... 53 
ภำพที่  52 กำรท ำเหล็กส ำหรับยึดเชือกโยงเร่งเสียง................................................ 54 
ภำพที่  53 กำรเจำะตูดกลองจำกด้ำนนอก............................................................. 55 
ภำพที่  54 กำรเจำะตูดกลองจำกด้ำนใน................................................................. 56 
ภำพที่  55 หุ่นกลองหลังกำรเจำะตูดกลองเสร็จแล้ว............................................... 56 
ภำพที่  56 กำรเจำะหุ่นกลองเพ่ือใส่สลัก................................................................. 57 
ภำพที่  57 กำรเจำะหุ่นกลองเพ่ือใส่สลัก................................................................. 57 
ภำพที่  58 เหลำไม้ให้กลม.......................................................................................  58 
ภำพที่  59 น ำสลักมำจุ่มกำว................................................................................... 58 
ภำพที่  60 น ำสลักมำตอกรูที่เจำะไว้....................................................................... 59 
ภำพที่  61 น ำเลื่อยมำตัดไม้สลัก............................................................................. 59 
ภำพที่  62 น ำหนังหน้ำกลองวำงบนปำกกลอง........................................................ 60 
ภำพที่  63 กำรใช้เหล็กแหลมงัดขอบลวดที่อยู่ด้ำนในครอบปำกกลอง................... 61 
ภำพที่  64 กำรตอกตะปูยึดหน้ำกลองเข้ำกับตัวกลอง............................................. 61 
ภำพที่  65 วิธีกำรน ำเชือกไนลอนสอดยึดหนังหน้ำกลองกับเหล็ก........................... 62 
ภำพที่  66 น ำเชือกผูกติดกับเหล็ก.......................................................................... 63 
ภำพที่  67 กำรร้อยเชือก........................................................................................  63 
ภำพที่  68 น ำหน้ำกลองแช่น้ ำ................................................................................ 64 
ภำพที่  69 เครื่องมือดึงเชือกโยงเร่งเสียง................................................................ 64 
   



 
 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
  หน้า 
ภำพที่  70 ไม้ตอกขอบหน้ำกลอง.......................................................................... 65 
ภำพที่  71 กำรใช้มือดึงเชือกโยงเร่งเสียง............................................................... 65 
ภำพที่  72 ใช้ค้อนตอกขอบกลอง........................................................................... 66 
ภำพที่  73 ใช้อุปกรณ์ที่ท ำจำกไม้ไผ่ช่วยดึงเชือกโยงเร่งเสียง.................................. 67 
ภำพที่  74 กำรตอกขอบกลอง................................................................................ 67 
ภำพที่  75 ใช้กระดำษทรำยขัดหนังหน้ำกลอง........................................................ 68 
ภำพที่  76 กำรนั่งตีกลองมังคละ............................................................................. 68 
ภำพที่  77 นำยวันชัย  บุญญำ................................................................................ 69 
ภำพที่  78 ไม้ที่ใช้ท ำหุ่นกลอง................................................................................ 70 
ภำพที่  79 เครื่องมือที่ใช้ท ำหุ่นกลอง..................................................................... 71 
ภำพที่  80 หุ่นกลองมังคละที่ท ำในปัจจุบัน............................................................. 72 
ภำพที่  81 ขนำดรูล ำโพงกลอง................................................................................ 72 
ภำพที่  82 หุ่นกลองด้ำนหน้ำ.................................................................................. 73 
ภำพที่  83 หนังวัวที่ใช้ขึ้นหน้ำกลองมังคละ........................................................... 74 
ภำพที่  84 ภำพที่  84  หนังวัวที่มีขนติดต้องขูดออก............................................. 75 
ภำพที่  85 น ำหนังวัวมำเจำะรูขึงกับวงล้อเตรียมขูดหนัง........................................ 75 
ภำพที่  86 กระดำษแบบ.........................................................................................  76 
ภำพที่  87 ลวดที่น ำมำขดให้เป็นวงกลม................................................................. 77 
ภำพที่  88 น ำกระดำษแบบและขดลวดมำวำงทำบกับหนังวัวที่ขูดเรียบร้อยแล้ว... 77 
ภำพที่  89 ตุ๊ดตู่ท่ีใช้เจำะรูหนังหน้ำกลอง............................................................... 78 
ภำพที่  90 กำรถักหน้ำกลอง...................................................................................  79 
ภำพที่  91 หนังหน้ำกลองที่ถักแล้ว (ด้ำนใน).......................................................... 79 
ภำพที่  92   หนังหน้ำกลองที่ถักแล้ว  (ด้ำนนอก)...................................................... 80 
ภำพที่  93   กลองมังคละที่ข้ึนหน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว.............................................. 81 
ภำพที่  94   กลองมังคละด้ำนหน้ำ  ซึ่งตัดหนังที่เหลือออกเรียบร้อยแล้ว................. 82 
ภำพที่  95   กลองมังคละที่ท ำเสร็จแล้ว.................................................................... 83 

 

 

 

 

 



1 
 

บทน า 
 
 กำรจัดกำรควำมรู้โดยทั่วไปหมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยในบุคคลหรือ
เอกสำรขององค์กรมำพัฒนำให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และน ำมำ
พัฒนำตนเองในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำนั้น กิจกรรมที่ส ำคัญที่สุดคือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำรค้นหำคน หรือกลุ่มคนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน ำเรื่องรำวควำมส ำเร็จ
ของแต่ละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นควำมรู้ และสังเครำะห์เป็น “แก่นควำมรู้” (Core Competence) 
เพ่ือน ำไปพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำรในหน่วยงำนของตนต่อไป (วิจำรณ์ พำนิช, ออนไลน์ : 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94) 

 องค์ควำมรู้เป็นกระบวนกำร  (Process)  ที่ด ำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือ
หน่วยงำนย่อยขององค์กร  เพื่อสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม 

 รูปแบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
ประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพำะด้ำน เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญำ , เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน, เพ่ือ
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน, หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น (http://th.wikipedia.org) 

 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีพันธกิจในกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์  ดุริยำงคศิลป์  และคีตศิลป์  ระดับพ้ืนฐำนวิชำชีพถึงวิชำชีพชั้นสูง  สร้ำง
งำนวิจัย  งำนสร้ำงสรรค์  นวัตกรรม  ที่เป็นองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมีคุณค่ำแก่สังคม
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม  กำรอนุรักษ์  พัฒนำ  สืบสำน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ควำมมุ่งม่ันที่จะให้วิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ 

 จำกพันธกิจและควำมมุ่งมั่นที่จะให้วิทยำลัย ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ 
และคีตศิลป์ที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ  ท ำให้บุคลำกรของวิทยำลัย ฯ 
ใช้กลยุทธ์ต่ำง ๆ ในกำรที่จะพัฒนำวิทยำลัย ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรของตนเองพัฒนำงำน  
พัฒนำองค์กรโดยวิธีกำรที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกัน  วิธีกำรต่ำง ๆ นี้เอง  เป็นควำมรู้ควำมสำมำรถที่
แฝงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีควำมส ำคัญยิ่ง 

 วิทยำลัยได้เห็นควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้ดังกล่ำว  จึงได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง 
เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ  เพ่ือน ำมำพัฒนำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตำมพันธกิจที่ตั้งไว้ 
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การจัดการความรู้เรือ่ง 
เทคนิคการสร้างกลองมังคละ 

 มังคละ  เป็นวงดนตรีที่นิยมเล่นกันในจังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  และจังหวัดสุโขทัย  มี
หลักฐำนว่ำวงดนตรีมังคละมีมำตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพญำลิไท (ครองรำชย์ พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 
1919) ได้น ำพระศำสนำจำกลังกำเข้ำมำ โดยเฉพำะองค์พระมหำสวำมีสังฆรำชและพระผู้ใหญ่อีกหลำย
รูปก็มีกำรไปมำหำสู่กันระหว่ำงสุโขทัยกับลังกำ  กลองมังคละนี้มีควำมเหมือนกับเครื่องดนตรี "กำหลอ" 
ดนตรีทำงพ้ืนถิ่นภำคใต้[4] และวง "มงคลเภรี" ของศรีลังกำ  สมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ 
บันทึกไว้ในครำวตรวจกำรที่หัวเมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2444 ได้ยินดนตรีดังกล่ำวบริเวณวัดสะกัด
น้ ำมันจึงได้เรียกมำแสดงให้ดู  ท่ำนได้เขียนไว้ว่ำ ได้ยินดนตรีดังกล่ำวบริเวณวัดสกัดน้ ำมัน เป็นกำรเล่น
ในงำนแห่นำค จึงได้เรียกมำแสดงให้ดูที่หน้ำวัดมหำธำตุ หรือวัดใหญ่ หรือวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ 
วรมหำวิหำรในปัจจุบัน  และท่ำนได้ให้ทัศนะต่อดนตรี “มังคละ” ว่ำ “เครื่องมังคละนี้เป็นเครื่องเบญจ
ดุริยำงค์แท้” นอกจำกนี้ก่อนที่ท่ำนจะเสด็จมำถึงจังหวัดพิษณุโลก ที่พิจิตรท่ำนก็ได้ยินเสียงดนตรีนี้ด้วย
เช่นกัน และก็เล่นในงำนแห่นำคเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่ำก ำเนิดนั้นมำจำกไหนก่อนหลังกันแน่ 
ดังนั้นอำจกล่ำวว่ำมังคละเป็นดนตรีที่เล่นกันในแถบลุ่มน้ ำน่ำนและลุ่มน้ ำยม 
 กลองมังคละ เป็นกลองหนังหน้ำเดียวขนำดเล็ก  ท ำจำกไม้ขนุน หน้ำกลองมีเส้นผ่ำศูนย์ กลำง
ประมำณ 5 นิ้ว หุ้มด้วยหนัง  มีควำมสูงประมำณ 10 – 11 นิ้ว  เป็นกลองที่มีขนำดเล็ก  เสียงดังและ
แหลม  เรียกอีกชื่อว่ำ  โจ็กโกร๊ด  เพรำะเวลำตีจะดังโกร๊ก ๆ  ตีขัดจังหวะกับกลองยืนและกลองหลอน  
ถือได้ว่ำกลองมังคละเป็นกลองที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว  เป็นเครื่องดนตรีที่เพ่ิมสีสันให้กับวงดนตรี
มังคละ 
 วงดนตรีมังคละจะแพร่หลำยในหมู่ชำวบ้ำน  ผู้เล่นก็จะเป็นวงชำวบ้ำนตำมแหล่งที่นิยมเล่น
ดนตรีมังคละ  แต่กำรผลิตกลองมังคละนั้นกลับไม่มีช่ำงที่ท ำกลองมังคละโดยเฉพำะ  แต่จะเป็นช่ำง
ชำวบ้ำนที่เล่นดนตรีมังคละซึ่งเป็นทั้งผู้เล่นและผู้จ ำหน่ำย   
 กำรท ำกลองมังคละนั้นมีกำรท ำที่มีขั้นตอนหลำยขั้นตอนเทคนิควิธีกำรท ำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภูมิ
ปัญญำที่ล้วนอยู่ในตัวช่ำงทั้งสิ้น  ประสบกำรณ์ที่ได้ศึกษำ  ได้ค้นหำ  ลองผิดลองถูกจึงเป็นภูมิปัญญำที่
ควรได้รับกำรบันทึกไว้ให้เป็นองค์ควำมรู้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษำหำควำมรู้ต่อไป   
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กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู ้

1.  การค้นหาความรู้ 

วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้มอบหมำยให้บุคลำกรจ ำนวน  4  คน ได้แก่ 1) นำงเกษร  เอมโอด  
2) นำยบดินทร์  เจนนำวิน  3) นำงสำวระพีพร  แก้วแสนฉำย  4) นำยนิติ  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  
Team เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2557 ที่สถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้นเมื่อวันที่  5-9  พฤศจิกำยน  2556  เพ่ือร่วมก ำหนดกำรบ่งชี้ควำมรู้และ
ประเด็นควำมรู้ที่จ ำเป็น   

ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือบ่งชี้ควำมรู้และประเด็นควำมรู้ที่จ ำเป็นนั้น  คณะ  KM  
Team  วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
วิทยำลัยในด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัย  งำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  องค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ  มำเป็นตัวก ำหนดประเด็นควำมรู้  และเป้ำหมำย
ในกำรจัดกำรควำมรู้คือ  “เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ”  เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำเทคนิคกำร
สร้ำงกลองมังคละ  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ประกอบด้วย  ปรำชญ์ชำวบ้ำน  และบุคลำกร
ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย   

จำกกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  คณะ  KM Team  ได้ร่วมกันจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
เสนอต่อสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรด้ำนควำมรู้โดยคัดเลือกจำก
ปรำชญ์ชำวบ้ำน  จ ำนวน  8  คน  และบุคลำกรของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  จ ำนวน  2  คน  ที่มี
ควำมรู้ในเรื่องกำรสร้ำงกลองมังคละ  ทั้งที่สร้ำงกลองมังคละเพ่ือใช้ในคณะของตนเอง  และสร้ำงเพ่ือ
จ ำหน่ำย  
 เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำ 
Knowledge  Mapping  หำว่ำควำมรู้ใดมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงกลองมังคละ  ซึ่งสำมำรถแยก
ออกเป็นประเด็นในกำรสร้ำงกลองมังคละได้ดังนี้     
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การสร้างกลองมังคละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสร้ำงหุ้นกลอง 

 ไม้ที่ใช้ 

 กำรเลือกไม้ 

 ขนำดและรูปทรง 

 กำรขุดกลอง 

กำรท ำหน้ำกลอง 

 หนังที่ใช้ 

 กำรเลือกหนัง 

 กำรขูดหนัง 

 กำรเจำะรู 
 

กำรถักหน้ำกลอง 

 เชือกท่ีใช้ 

 ขั้นตอนในกำรถัก 

 วิธีในกำรถัก 

กำรข้ึนหน้ำกลอง 

 กำรร้อยเชือกโยง
เร่งเสียง 

 กำรเร่งเสียง 
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2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 ในกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  คณะ  KM  Team  ได้ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมไว้  3  กิจกรรม  
ดังนี้ 

2.1 คณะ  KM  Team  ไดล้งพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์และบันทึกภำพวิธีกำรสร้ำง
กลองมังคละของปรำชญ์ชำวบ้ำน  จ ำนวน  4  ครั้ง  ที่ต ำบลจอมทอง  จังหวัดพิษณุโลก  
จ ำนวน  2  ครั้ง  ที่ต ำบลบ้ำนหลุม  จังหวัดสุโขทัย  จ ำนวน  1  ครั้ง  และที่ต ำบลคลอง
กระจง  จังหวัดสุโขทัย  จ ำนวน   1  ครั้ง 

2.2 จัดเสวนำที่ห้องประชุมของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยโดยเชิญปรำชญ์ชำวบ้ำนจ ำนวน  8  
คน และบุคลำกรของวิทยำลัยที่มีควำมรู้ในกำรสร้ำงกลองมังคละ  จ ำนวน  2  คน  มำร่วม
เสวนำแลกเปลี่ยนควำมรู้ในประเด็นเทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ  โดยมีท่ำนผู้อ ำนวยกำร
เป็นประธำนร่วมฟังกำรเสวนำในครั้งนี้  และในกำรเสวนำนั้นจะมีประธำนคณะกรรมกำร   
KM Team  เป็นผู้ด ำเนินรำยกำรเชิญปรำชญ์ชำวบ้ำนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคใน  
แต่ละประเด็นทีละคนโดยไม่มีกำรจับเวลำ  ในขณะที่ปรำชญ์ชำวบ้ำนแต่ละท่ำนพูดเทคนิค
กำรสร้ำงกลองมังคละ  คณะ KM  Team ได้น ำภำพกำรสร้ำงกลองมังคละที่ได้ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลไว้นั้นฉำยบนจอภำพเพ่ือให้ทุกคนได้เห็นเทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละได้อย่ำง
ชัดเจน 

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
    ในกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบนั้น  คณะ  KM  Team  ได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกลงพ้ืนที่
สัมภำษณ์และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ในแต่ละครั้ง  มำจัดให้
เป็นหมวดหมู่  จ ำนวน  2  ครั้ง  คือในวันที่  4  มีนำคม  และวันที่  8  เมษำยน 2557 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 คณะ  KM  Team  ได้น ำควำมรู้ที่จัดหมวดหมู่มำปรับปรุงภำษำให้เป็นภำษำที่เข้ำใจง่ำย  มี
กำรตรวจสอบโดยน ำเอกสำรที่ปรับปรุงภำษำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ที่มีควำมรู้และไม่มีควำมรู้ในเรื่อง
กำรท ำกลองมังคละอ่ำน  เพ่ือตรวจสอบว่ำภำษำที่ใช้นั้นสำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยหรือไม่  แล้วน ำ
กลับมำแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้ง   

5.  การเข้าถึงความรู้ 
คณะ  KM  Team  จัดท ำเอกสำรรูปเล่มเพ่ือมอบให้แก่ปรำชญ์ชำวบ้ำน  บุคลำกรของวิทยำลัย  

นำฏศิลปสุโขทัยที่ร่วมสัมมนำน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรสร้ำงกลองมังคละในครั้งต่อไปและจัดพิมพ์
เอกสำรเผยแพร่ให้แก่ช่ำงท ำกลองมังคละในเขตจังหวัดสุโขทัย  พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  พร้อมทั้งท ำ
หนังสือรำชกำรขอควำมอนุเครำะห์ให้น ำองค์ควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละไปใช้ในกำรสร้ำง
กลองมังคละ  และแจ้งกลับมำยังคณะกรรมกำร  เพื่อคณะกรรมกำรจะติดตำมผลกำรน ำไปใช้ 

จัดพิมพ์เผยแพร่ทำงเว็ปไซด์เพ่ือให้หน่วยงำนรำชกำร  บุคลำกรของวิ ทยำลัย  นักเรียน  
นักศึกษำ  ช่ำงท ำกลองมังคละ  ตลอดจนผู้สนใจมำศึกษำเทคนิควิธีท ำกลองมังคละเลือกใช้วิธีกำรสร้ำง
กลองมังคละที่ตนเองสนใจและน ำไปทดลองใช้โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบ  เพ่ือคณะกรรมกำร
จะได้ด ำเนินกำรติดตำมกำรน ำไปใช้ 
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6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณะ  KM  Team  จัดท ำเว็บบล็อกเพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรที่มีข้อสงสัย  ได้ซักถำมโต้ตอบ
กันโดยคณะกรรมกำรคอยตอบข้อสงสัย 

7.  การเรียนรู้ 

คณะ  KM  Team  คอยติดตำมประเมินผล  กำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำง
กลองมังคละ 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน 

 จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง  เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ  ซึ่งคณะ  
KM  Team  ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีควำมรู้เรื่องกำร
สร้ำงกลองมังคละ  จ ำนวน  8  คน  โดยกำรลงพ้ืนที่ทั้งหมดจ ำนวน  4  ครั้ง  คือ  ในวันที่  18  
มกรำคม,  8  และ  28  กุมภำพันธ์, 29  มีนำคม  2557  ซึ่งสำมำรถรวบรวมเทคนิคกำรสร้ำงกลอง
มังคละได้ดังนี้   
 

เรืออากาศตรีประโยชน์  ลูกพลับ 

 

 
ภำพที ่ 1  เรืออำกำศตรีประโยชน์  ลูกพลับ 

 

 เรืออำกำศตรีประโยชน์  ลูกพลับ  ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่  34/3  หมู่ 12  ต ำบลจอมทอง  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  อำชีพข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งประธำนชมรมดนตรี
พ้ืนบ้ำนมังคละ,  ผู้ทรงคุณวุฒิสภำวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก,  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 จำกกำรที่เรืออำกำศตรีประโยชน์  ลูกพลับ  ได้เรียนรู้วิธีกำรสร้ำงกลองมังคละจำกอดีตจนถึง
ปัจจุบันมำเป็นเวลำนำน  จำกคนรอบข้ำงและจำกตนเอง  จึงได้ปรับปรุงวิธีกำรสร้ำงกลองมังคละขึ้น
ตำมล ำดับ  โดยใช้เทคนิคในกำรสร้ำงกลองมังคละตำมหลักและวิธีกำรดังนี้   
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การสร้างหุ่นกลอง 

ไม้ที่ใช้ในกำรสร้ำงกลองมังคละนั้นจะใช้ ไม้ขนุน  เพรำะไม้ขนุนเป็นต้นไม้พ้ืนบ้ำน  เป็นต้นไม้ที่
อยู่ตำมบ้ำน  มังคละจะเป็นดนตรีที่เล่นตำมลุ่มแม่น้ ำยมและลุ่มแม่น้ ำน่ำน  ต้นขนุนจะปลูกกันตำมริม
แม่น้ ำ  และต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคล  คือชื่อเป็นมงคล  แต่ไม้อ่ืนก็สำมำรถท ำได้  ไม้ขนุนควำมอ่อน
ควำมแข็งจะมีควำมพอดี  ตำมโบรำณมำไม้ชนิดนี้มีมำก  จะใช้ไม้สักก็จะมีคุณค่ำสูงรำคำแพงและมัน
เปรำะมันไม่ยืดหยุ่น  เวลำท ำหุ่นกลองใช้ได้ทั้งไม้ขนุนหนังและขนุนละมุดแต่จะเลือกที่มีล ำตันใหญ่และ
เลือกในส่วนที่เป็นแก่นไม้  เมื่อได้มำแล้วก็จะน ำมำตัดแล้ววำงไว้กับพ้ืนดินเพ่ือให้ปลวกกินเพรำะไม้ที่ 
ตัดมำยำงมันจะเยอะล้ำงไม่ออกมันเหนียว  เอำขวำนฟันมันก็จะดูดจะเหนียว  ดังนั้นจึงต้องทิ้งไม้ไว้
ประมำณ  1  ปี  ให้ปลวกกินเสียก่อนแล้วจึงน ำมำท ำหุ่นกลอง  แต่ปลวกจะไม่กินส่วนที่เป็นแก่นไม้  
ส ำหรับส่วนที่ปลวกกินจะเอำมดีถำกได้ง่ำย 

 

 
 

ภำพที่  2  ท่อนไม้ขนุนที่ทิ้งไว้ให้ปลวกแทะก่อนน ำมำท ำหุ่นกลอง 
 

 ก่อนที่จะน ำมำกลึงให้เป็นรูปร่ำง  จะเอำมีดฟันให้มีลักษณะเป็นแท่งกลมทรงกระบอกแล้วจึง
น ำมำกลึงโดยใช้เครื่องกลึง  และเมื่อกลึงจนเป็นรูปทรงแล้ว  น ำมำถำกให้เป็นร่อง  หุ่นกลองที่เป็น
ต้นแบบนั้นแต่เดิมจะไม่ค่อยมีควำมสวยงำมมำกนัก  ภำยหลังได้พัฒนำให้มีควำมสวยงำมมำกข้ึน 
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ภำพที่  3  ท ำท่อนไม้ให้กลม 
 
 

 
 

ภำพที่  4  แท่นกลึงหุ่นกลอง 
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ภำพที่  5  กำรใช้สิ่วถำกหุ่นกลองให้เป็นร่อง 
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ภำพที่  6  หุ่นกลองในอดีต 
 
 

 
 

ภำพที่  7  พัฒนำกำรหุ่นกลองมังคละจำกอดีตถึงปัจจุบัน 
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 กำรเจำะกระพุ้งกลองด้ำนในนั้นจะไม่เจำะเป็นทรงกระบอก  แต่ต้องเจำะให้เป็นทรงกรวย  
ปล่องตรงกลำงจะท ำให้เสียงกลองนั้นเสียงดัง   
 จำกข้อสังเกตหุ่นกลองมังคละแถบจังหวัดพิษณุโลกจะมีเสียงดังแหลมเพรำะว่ำหุ่นกลองจะเล็ก
กว่ำแถบจังหวัดสุโขทัย 
 กำรเจำะตูดกลองในสมัยโบรำณจะใช้เหล็กแหลมลนไฟให้มีควำมร้อน  แล้วเอำมำจี้ที่เนื้อไม้
ควำมร้อนจะท ำให้ไม้ไหม้เป็นรู  แต่ปัจจุบันจะใช้สว่ำนเจำะ  ส่วนกำรเจำะจะเจำะในลักษณะให้ส่วน
ปลำยบำนออก  กว้ำงประมำณ  1  นิ้ว  ลักษณะเช่นเดียวกับกลองยำว 
 

 
 

ภำพที่  8  เครื่องมือที่ใช้ท ำหุ่นกลอง 
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ภำพที่  9  หุ่นกลองมังคละ 
 
 

 
 

ภำพที่  10  หุ่นกลองมังคละด้ำนใน 
 
 



29 
 

การท าหนังหน้ากลอง 

 กำรท ำหนังหน้ำกลองมังคละเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลำนำน  เสียงที่ดังนั้นขึ้นอยู่กับหนังที่มำใช้   
ขึ้นหน้ำ  หนังที่ใช้ก็ต้องให้บำงพอดีพอดี  วิธีเลือกหนังวัวควรเป็นวัวตัวเมียที่มีอำยุมำก  ถ้ำเป็นวัวที่ใช้
เดินขึ้นเขำจะดีมำก  ซึ่งในกำรท ำหนังหน้ำกลองนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 

น ำหนังวัวที่ตัดให้เป็นแผ่นกลม ๆ และน ำไปแช่น้ ำ  ประมำณ  2-3  คืน  ให้หนังนิ่ม  จำกนั้น
น ำมำวำงบนเขียงแล้วใช้ค้อนไม้ทุบ  และใช้มีดขูดให้หนังบำง  แล้วจึงน ำมำขึ้นหน้ำ  ส ำหรับวิธีกำรขึ้น
หน้ำกลองนั้นจะใช้หุ่นกลองที่ไม่เจำะกระพุ้งกลองมำเป็นอุปกรณ์ในกำรขึ้นหน้ำกลอง  โดยจะต้องใช้ 
หุ่นกลองท่ีมีขนำดเท่ำหุ่นกลองท่ีใช้จริง 

ก่อนที่จะเอำหนังมำขึ้นหน้ำต้องเอำหุ่นกลองมำทำบกับหนังแล้วใช้ดินสอขีดบนหนังโดยใช้
ดินสอขีดรอบปำกกลองให้มีขนำดเท่ำปำกของหุ่นกลอง  เหลือริมไว้ส ำหรับพับขอบพอสมควร  จำกนั้น
จึงน ำหวำยมำขดให้พอดีกับปำกหุ่นกลอง  แล้วจึงน ำไปยึดติดกับหนังหน้ำกลอง  โดยเอำลวดขนำดเล็ก
ยึดหวำยกับหนังให้ติดกัน  แล้วจึงน ำมำขึ้นหน้ำกลอง 

เมื่อยึดหวำยให้ติดกับหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะต้องเจำะหนังบริเวณรอบ ๆ ขอบหนัง
ที่เรำเหลือไว้พับขอบ  แล้วเจำะรูห่ำง ๆ เพ่ือน ำเชือกมำร้อย  แล้วจึงน ำไปผูกติดกับคำนดีดคำนงัดที่ไว้
ส ำหรับขึ้นหน้ำกลอง  

ถ้ำขึ้นหน้ำโดยไม่ใช้หวำยนั้น  จะท ำให้หนังนั้นติดกับหุ่นกลอง  พอไปถักไส้ละมำนหนังหน้ำ
กลองจะเล็กลง  ก็จะคับไม่สำมำรถครอบลงไปบนปำกหุ่นกลองได้  ก็ต้องถำกหุ่นกลองให้เล็กลง  หุ่น
กลองเล็กลงไม่ได้ขนำดเสียงก็จะเพ้ียนไปจำกเดิม  หวำยนั้นจึงเป็นตัวรองไส้ละมำน  พอแกะหน้ำกลอง
ออกจำกหุ่น  หนังกลองก็จะเป็นรูปทรง  ท ำให้ร้อยสำยโยงเร่งเสียงได้สะดวก 

   

 
 

ภำพที่  11  น ำหนังมำต ำให้นิ่ม 
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ภำพที่  12  น ำหุ่นกลองทำบลงบนหนัง 
 
 

 
 

ภำพที่  13  น ำหวำยมำขดเป็นวงกลมแล้วยึดติดกับหนัง 
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ภำพที่  14  น ำหนังหน้ำกลองมำยึดติดกับหุ่นกลอง 
 

 
 

ภำพที่  15  น ำหุ่นกลองที่ขึงหน้ำแล้วมำวำงบนคำนดีดคำนงัดส ำหรับขึ้นหน้ำกลอง 
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 กำรข้ึนหน้ำแบบนี้จะข้ึนแบบโบรำณเหมือนกับที่ใช้ขึ้นกลองทัด  กำรใช้คำนดีดคำนงัดนี้  จะน ำ
หินมำถ่วงทั้ง  4  มุม  หินถ่วงของแต่ละมุมควรให้มีน้ ำหนักใกล้เคียงกัน  หนังจะได้ยืดสม่ ำเสมอกัน  
กำรผูกหินเข้ำกับคำนดีดคำนงัดจะต้องผูกให้หินนั้นลอยขึ้นจำกดิน  เมื่อหนังยืด  หินก็จะหย่อนลงจนติด
กับพ้ืนดิน  ก็จะต้องปรับเชือกให้หินลอยขึ้นอีก  ถ้ำหนังยังยืดไม่ได้ที่ก็ต้องปรับเชือกอย่ำงนี้ไปเรื่อย ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ภำพที ่ 16  ใช้หินถ่วงคำนดีดคำนงัด 
 
 
 
 
ขณะนั้นก็ต้ องคอย
เอำค้อนไม้มำทุบที่
หน้ำกลองเพ่ือให้หนัง
นิ่ม  ถ้ำปรับเชือกแล้ว
หนังไม่ยืดอีก แสดง
ว่ำหนังยืดจนได้ที่แล้ว
นั่นเอง  และกำรปรับ
เชือกควรปรับในตอน
เช้ำเพรำะหนังจะนิ่ม 
 
 
 
 
    
                                                      ภำพที ่ 17  ใช้ค้อนไม้ทุบหน้ำกลอง 
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หลังจำกที่เรำถ่วงหนังหน้ำกลองจนหนังยืดได้ที่แล้ว  เมื่อแกะหนังออกจำกหุ่นกลอง  จะได้
หนังหน้ำกลองที่เป็นรูปทรงพร้อมทีจ่ะน ำมำถักหนังหน้ำกลองที่เรียกว่ำถักไส้ละมำน 

 
ก่อนที่จะถักหนั ง
ห น้ ำ ก ล อ ง นั้ น    
ให้น ำหน้ำกลองมำ
เจำะรู  ถ้ำจะให้รู
แต่ละรูมีระยะห่ำง
สม่ ำ เ สมอและมี
จ ำ น ว น รู เ ป็ น
จ ำนวนคู่  จะต้อง
น ำหนังหน้ำกลอง
ม ำ ขี ด เ ป็ น เ ส้ น
ทแยงมุมแบ่งเป็น 
ช่องจ ำนวน 8 ช่อง  
แล้ ว จุ ด เป็ นช่ อ ง 
เล็ก ๆ  รวมแล้วให้   
ได้  32  ช่อง 

 
     ภำพที ่ 18  กำรขีดเส้นทแยงมุมบนหนังหน้ำกลอง 

 
 
 
 
กำรเจำะรูจะต้อง
เจำะให้ตรงกับรูที่
ขีดไว้บนหน้ำกลอง
โดยกำรหงำยหน้ำ
กลองขึ้ นแล้ ว ใ ช้
เหล็กแหลมเจำะลง
ไปบนหน้ำกลอง  
แ ล ะ ก ำ ร เ จ ำ ะ รู
จะต้องไม่เจำะตรง
กับรูที่รัดหวำยไว้ 

 
 

           ภำพที่  19  กำรเจำะรูที่ขอบหน้ำกลอง 
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 ขั้นตอนส ำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนกำรถักหน้ำกลองหรือกำรถักไส้ละมำน  โบรำณจะ
ถักด้วยหนัง  ปัจจุบันจะใช้เชือกไนลอนเพรำะมีควำมสะดวกในกำรถักหน้ำกลองมำกกว่ำ 
 กำรถักหน้ำกลองนั้น  จะใช้เชือกไนลอน  2  เส้น  ร้อยเชือกตรงรูที่เจำะไว้  โดยน ำปลำยเชือก
ทั้ง  2  เส้น  ร้อยขึ้นจำกรูด้ำนล่ำง  จะได้เชือกที่ขึ้นจำกรูที่เจำะไว้  4  เส้น  วิธีถักก็ต้องถักมำทำง
ขวำมือ  โดยน ำเชือกเส้นที่  4  (เส้นสุดท้ำย)  โยงมำร้อยลงในรูข้ำงเชือกเส้นที่  1  แล้วเอำปลำยเชือก
ร้อยรูถัดไปขึ้นมำ  เชือกเส้นที่  4  ด้ำนซ้ำยมือ  กลำยเป็นเชือกที่  1  ด้ำนขวำมือและต้องดึงเชือกให้
แน่น  แล้วเอำเชือกเส้นที่  3  (ซึ่งกลำยเป็นเชือกเส้นที่  4  ด้ำนซ้ำยมือ)  โยงมำร้อยลงในรูข้ำงเชือกเส้น
ที่  1  ด้ำนขวำมือ  แล้วเอำปลำยเชือกร้อยรูถัดไปขึ้นมำ  เชือกเส้นที่  4  ด้ำนซ้ำยมือ  กลำยเป็นเชือก
เส้นที่  1  ด้ำนขวำมือและต้องดึงเชือกให้แน่น  ร้อยเชือกไปอย่ำงนี้ไปเรื่อย ๆ จนเชือกทั้ง  4  เส้น    
วนมำบรรจบกันจึงเอำเชือกทั้ง  4  เส้น  มัดรวมกันให้แน่น  ตัดปลำยเชือกออกก็เสร็จสิ้นขั้นตอนกำร
ถักหน้ำกลอง 
 เมื่อถักหน้ำกลองเสร็จจะต้องใช้กรรไกรตัดหนังส่วนที่เหลือออกโดยตัดให้ห่ำงจำกขอบเชือก  
สุดท้ำยต้องเอำหวำยที่รัดไว้ออก 
 

 

 
 

ภำพที่  20  กำรร้อยเชือกถักหน้ำกลองออกมำด้ำนนอก 
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ภำพที ่ 21  เชือกถักหน้ำกลองด้ำนใน 
 

 

 
 

ภำพที ่ 22  ด้ำนข้ำงของหน้ำกลองที่ถักเสร็จแล้ว 
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ภำพที ่ 23  ด้ำนข้ำงของหน้ำกลองที่ถักเสร็จแล้ว 
 
 

 
 

ภำพที ่ 24  กำรตัดหนังรอบ ๆ และเอำหวำยออก 
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ขั้นตอนสุดท้ำยของกำรขึ้นหน้ำกลอง  คือ  กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียงเพ่ือเร่งเสียงกลองให้ได้
เสียงตำมที่ต้องกำร  โดยเริ่มจำกเอำหน้ำกลองวำงบนหุ่นกลองแล้วใช้ด้ำยเย็บผ้ำเนำห่ำง ๆ ให้หน้ำ
กลองกับหุ่นกลองอยู่คงท่ีไม่ขยับไปมำเพรำะจะท ำให้หน้ำเอียงเวลำร้อยสำยโยงเร่งเสียง 
 เชือกที่ใช้โยงเร่งเสียงจะใช้เชือกไนลอน  และมีควำมยำวสำมำรถร้อยได้จนรอบหุ้นกลอง  
น ำมำร้อยเข้ำกับเหล็กท่ีเชื่อมติดอยู่กับหุ่นกลอง  กำรสอดเชือกจะต้องสอดเข้ำด้ำนในเหล็ก  ดึงเชือกขึ้น
ด้ำนบน  เมื่อสุดเชือกแล้วให้น ำปลำยเชือกสอดด้ำนบนของเชือกถักหน้ำกลองดึงมำด้ำนล่ำง  แล้วสอด
เชือกเข้ำด้ำนในเหล็ก  กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียงจะร้อยอย่ำงนี้ไปจนรอบกลองโดยร้อยเวียนไปด้ำนขวำ   
 เมื่อร้อยเชือกโยงเร่งเสียงจนรอบหุ่นกลองแล้ว  ก็ต้องดึงเชือกโยงเร่งเสียงจนตึง  ดึงจนกว่ำจะ
ได้เสียงกลองตำมที่ต้องกำร  ในกำรดึงจะใช้อุปกรณ์กำรดึงที่ท ำจำกกระบอกไม้ไผ่ตัดปลำยให้แหลม   
มำช่วยในกำรดึงเชือก  เพรำะถ้ำใช้มือดึงจะเจ็บมือ  และขณะดึงเชือกจะใช้น้ ำกะทิกับน้ ำมะกรูดหรือ 
น้ ำมะนำวมำใช้ทำหน้ำกลองเพ่ือให้หนังหน้ำกลองนิ่ม  ดึงเชือกโยงเร่งเสียงได้ง่ำย 
 

 
 

ภำพที ่ 25  เชือกที่ใช้โยงเร่งเสียง 
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ภำพที ่ 26  กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียง 
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ภำพที ่ 27  มังคละที่ท ำเสร็จแล้ว 
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วงมังคละคณะ ศ.ราชพฤกษ์ 
 
 
 

 
ภำพที ่ 28  ผู้ท ำกลองมังคละของวง  ศ.รำชพฤกษ์ 

 แถวหน้ำจำกซ้ำยไปขวำ  นำยประเทือง  ทองเป้ำ, นำยด ำรง  ศรีม่วง  
แถวหลังจำกซ้ำยไปขวำ  นำยทศพล  แซ่เตีย, นำยอำรี  ไกรบุตร, นำยจุน  คุ้มมี, นำยสุชำติ  พุฒเพ็ง 
 
 วงมังคละคณะ  ศ.รำชพฤกษ์  เป็นวงมังคละที่ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต ำบลบ้ำนหลุม  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย  เป็นวงมังคละที่เริ่มก่อตั้งมำตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2465  ปัจจุบันมีนำยทศพล  แซ่เตีย  เป็น
หัวหน้ำคณะ  ผู้บรรเลงของวงจะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสภำวัฒนธรรมต ำบลบ้ำนหลุม  นอกจำก
เป็นผู้บรรเลงมังคละแล้ว  ยังเป็นช่ำงท ำกลองมังคละซึ่งท ำไว้ใช้งำนในวงและท ำให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  
อีกด้วย 
 จำกกำรที่เป็นผู้ที่บรรเลงดนตรีมังคละอยู่ในวงเดียวกัน  จึงได้ร่วมกันสร้ำงกลองมังคละเพ่ือไว้
ใช้ในวงของตนเอง  ดังนั้นกำรเรียนรู้จึงเกิดจำกประสบกำรณ์ในกำรลองผิดลองถูกจนไ ด้วิธีกำรที่
พัฒนำขึ้นมำตำมล ำดับขั้น  เทคนิคในกำรสร้ำงกลองมังคละที่เกิดจำกภูมิปัญญำของคนภำยในวง และ
ยังใช้เทคนิคในกำรสร้ำงกลองมังคละนี้ผลิตกลองขำยให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ซึ่งมีวิธีกำรดังนี้     
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การสร้างหุ่นกลอง 

ไม้ที่ใช้ในกำรสร้ำงกลองมังคละนั้นจะใช้ไม้ชิงชัน  ไม้สัก  ไม้ขนุน  หรือไม้ชนิดอ่ืนที่ มีเนื้อ
ละเอียดถ้ำเป็นไม้เนื้อหยำบเสียงที่ได้ก็จะไม่ดังเท่ำไม้เนื้อละเอียด  ส่วนมำกในกำรสร้ำงหุ่นกลองจะใช้
ไม้ขนุนที่มีควำมแห้ง  ถ้ำไม้ไม่แห้งเมื่อท ำกลองออกมำแล้วกลองเสียงก็จะไม่ดังเช่นเดียวกัน  ในกำร
สร้ำงหุ่นกลองมักจะใช้ไม้ขนุนเพรำะเป็นไม้มงคล (ชื่อเป็นมงคล) และเป็นไม้ที่เนื้อละเอียด  ขนำดและ
สัดส่วนของกลองนั้นจะสร้ำงขึ้นมำตำมแบบกลองมังคละของเก่ำ 

 
 

 

 

ภำพที่  29   
ไม้ขนุนที่เตรียมไว้เพ่ือ
ท ำหุ่นกลองมังคละ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่  30 
ขนำดและสัดส่วนของ
กลองมังคละของเก่ำ 
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เมื่อได้ไม้ที่จะท ำหุ่นกลองมำแล้ว  จะต้องท ำท่อนไม้ให้กลมก่อน  จำกนั้นจึงใช้วงเวียนซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นจำกไม้  มีตะปูตอกตรงกลำงไม้และปลำยไม้ตำมขนำดควำมกว้ำงของหน้ำหุ่น
กลองที่ต้องกำร  น ำมำวำงทำบบนไม้หุ่นกลองโดยก ำหนดให้หน้ำกลองมีควำมกว้ำงรอบนอกประมำณ  
5  นิ้ว  ตำมขนำดของหุ่นกลองต้นแบบ  ส่วนขอบกลองด้ำนในจะห่ำงจำกขอบด้ำนนอกประมำณ  1  
เซนติเมตร  โดยหมุนวงเวียนไปรอบ ๆ หน้ำของหุ่นกลอง  จะท ำให้เส้นรอบวงของหน้ำกลองนั้นกลม
และมีขนำดสม่ ำเสมอ 

 
ภำพที่  31  วงเวียน 

 

 

ภำพที่  32  กำรวงหน้ำกลองโดยใช้วงเวียน 
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ภำพที่  33  ไม้หุ่นกลองหลังจำกท่ีใช้วงเวียนวงโดยรอบ 

 ในกำรท ำหุ่นกลองจะไม่ใช้เครื่องกลึงแต่จะใช้มีดถำกจนได้รูปร่ำงตำมที่ต้องกำร  หุ่นกลองจะ
สูงประมำณ  1  ฟุต  ด้ำนในหุ่นกลองจะใช้เครื่องมือขุดจนเป็นโพรง  เมื่อได้รูปทรงเป็นทรงที่ต้องกำรจึง
น ำมำขัดด้วยกระดำษทรำยอีกครั้งหนึ่ง 

 
หุ่นกลองนั้นถ้ำใช้ไม้
ที่ ยั ง ไ ม่ แ ห้ ง ส นิ ท    
ก็ยังสำมำรถน ำมำ
กลึงเป็นหุ่นกลองได้  
แต่เมื่อกลึงเสร็จแล้ว
ยั ง ไ ม่ ค ว ร น ำ หุ่ น
กล อ งม ำ ขึ้ น ห น้ ำ  
จะต้องทิ้งหุ่นกลอง
ไว้ ให้แห้งเสียก่อน  
แต่จะมีปัญหำว่ำไม้
จ ะห ด ตั ว แ ต่ ก็ ยั ง
สำมำรถน ำมำขึ้ น
หน้ำกลองได้อยู่ 

 

 

 
                    ภำพที่  34  เครื่องมือที่ใช้ในกำรกลึงหุ่นกลอง 
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การท าหนังหน้ากลอง 

 ขั้นตอนที่  1   
 ในกำรท ำหนังหน้ำกลอง  คือ  น ำหนังวัวมำตัดให้เป็นแผ่นเล็ก  จำกนั้นน ำหนังวัวมำวำงกับพ้ืน
หรือขอนไม้แล้วเอำหุ่นกลองมำทำบบนหนังวัว  น ำดินสอวำดรอบปำกกลอง  น ำหุ่นกลองขึ้นจะได้
วงกลม  1  วง  ขั้นตอนต่อไปให้น ำดินสอวำดวงกลมรอบนอกโดยให้ห่ำงจำกวงกลมวงในประมำณ  1  
นิ้ว  จะได้วงกลมที่มีเส้นรอบวง  2  เส้น 
   

 

ภำพที่  35  น ำหุ่นกลองมำทำบกับหนัง 

 

ภำพที่  36  น ำดินสอวำดรอบปำกกลอง 
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ภำพที่  37  หนังวัวที่วำดเสร็จแล้ว 

  

                                                              
ภำพที่  38  น ำดินสอวำดวงกลมรอบนอก 
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 ขั้นตอนที่  2   
 น ำหนังหน้ำกลองมำเจำะรูรอบ ๆ วงกลม  โดยใช้ไม้ไผ่แผ่นบำง ๆ  มำหักโดยให้มีควำมยำว
ประมำณ  1  ถึง  1.50  เซนติเมตร  (แต่ไม่ควรเกิน  2  เซนติเมตร)  น ำมำทำบบนวงกลมที่เขียนไว้บน
หนังหน้ำกลองโดยขีดไปจนรอบวงกลม  แต่ควรค ำนวณว่ำรอบวงกลมนี้จะได้กี่รู  ต้องค ำนวณให้ลงตัว   
ส่วนมำกจะได้จ ำนวนเป็นเลขคู่ประมำณ  34  รู  แต่ไม่จ ำเป็นว่ำจะต้องได้รูเป็นจ ำนวนเเลขคู่เสมอไป  
และกำรเจำะรูถ้ำเจำะรูแคบเกินไปเวลำร้อยเชือกแล้วขึ้นหน้ำกลองอำจท ำให้หนังหน้ำกลองขำดได้  
ต้องให้ห่ำงพอประมำณ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนำดของหุ่นกลอง     
 

 
 

ภำพที่  39  น ำไม้ไผ่มำหักแล้วทำบไปบนหนัง 
 

 
 

ภำพที่  40  น ำไม้ไผ่ทำบแล้วใช้ดินสอขีดไปรอบ ๆ 



47 
 

 

 

ภำพที่  41  หนังหน้ำกลองที่ขีดเส้นเสร็จแล้ว 

ขั้นตอนที่  3   
เจำะรูทีห่นังหน้ำกลองส ำหรับร้อยเชือกโยงเร่งเสียง  ซ่ึงในกำรเจำะนั้นจะใช้เหล็กแหลมเจำะลง

ไปตำมเส้นที่น ำไม่ไผ่ทำบแล้วขีดไว้ในขั้นตอนที่สอง  โดยเจำะไปตำมวงกลมทั้งวงในและวงนอกจนรอบ  
ให้รูรอบในและรอบนอกตรงกัน 

ตำมควำมเชื่อในกำรเจำะหนังหน้ำกลองจะท่องคำถำดับเทียนชัย  ต่อด้วยคำถำนะโมพุทธำยะ  
เพ่ือให้เป็นสิริมงคลไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนเจำะหนังกลอง  บำงครั้งก็ให้พระสงฆ์หรือแม่ชีเจำะให้  3  รู  
แล้วน ำมำเจำะเองแต่ไม่ต้องท่องคำถำอีก (แม่ชีถือเป็นเพศแม่) 
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ภำพที ่ 42  กำรเจำะรูร้อยเชือกบนหนังหน้ำกลอง 
 
 

 
 

ภำพที่  43  กำรเจำะรูร้อยเชือกทั้งวงกลมด้ำนในและด้ำนนอก 
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 ขั้นตอนที่  4   
เมื่อเจำะรูบนหนังหน้ำกลองทั้งรอบในและรอบนอกเสร็จแล้ว   ให้น ำกรรไกรมำตัดหนัง     

รอบๆ ออก  โดยตัดห่ำงจำกรูรอบนอกประมำณ  1  เซนติเมตร   
ในกำรเลือกหนังวัวที่มำท ำหน้ำกลองนั้น  ควรเลือกหนังวัวส่วนที่บำงที่สุด  เพ่ือจะได้มีเสียง   

ที่แหลม  ดังกังวำน  และเมื่อตีลงไปจะท ำให้ไม้ตีนั้นมีแรงสะท้อนกลับได้ดี  ถ้ำใช้หนังวัวหนำจะท ำให้
เสียงที่ได้ทุ้มและเมื่อตีไม้ตีไม่มีแรงสะท้อนกลับ   
 

 
 

ภำพที่  44  กำรตัดหนังหน้ำกลอง 
 

 

ภำพที่  45  หนังหน้ำกลองที่ตัดเสร็จแล้ว 



50 
 

 ขั้นตอนที่  5   
 ก่อนที่จะน ำหนังหน้ำกลองมำร้อยเชือก  ต้องน ำหนังที่ตัดเสร็จแล้วมำแช่น้ ำประมำณ  1  
ชั่วโมง  เพ่ือให้หนังนั้นนิ่มเสียก่อน  ก่อนที่จะน ำหนังหน้ำกลองมำขัดให้บำง 
 

 
 

ภำพที่  46  น ำหนังที่ตัดเสร็จมำแช่ในน้ ำ 
 

ขั้นตอนที่  6 
น ำหนังหน้ำกลองที่แช่ไว้จนนิ่มแล้วนั้นมำพันกับกระบอกไม้ไผ่  เอำหนังด้ำนในออกด้ำนนอก  

จำกนั้นจึงใช้ใบเลื่อยเหล็กขูดให้หนังบำงทั่วทั้งแผ่น  

 

ภำพที่  47  อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรขูดหนังหน้ำกลอง 
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ภำพที่  48  กำรขูดหนังหน้ำกลอง  
 

 กำรขูดหนังหน้ำกลองจะไม่ขูดด้ำนที่เป็นหนังก ำพร้ำจะขูดเฉพำะหนังด้ำนในเท่ำนั้น  กำรขูด
หนังหน้ำกลองกำรใช้หนังพันกับกระบอกไม้ไผ่แล้วขูดนั้น  หนังจะตึงขูดง่ำย  และช่วยให้หนังที่ขูดนั้นมี
ควำมบำงที่สม่ ำเสมอตลอดทั้งแผ่น  ถ้ำหนังที่ขูดนั้นบำงมำกจะท ำให้เสียงแหลม  เวล ำขูดหนัง       
หน้ำกลองจะไม่ขูดตรงที่เจำะรู  จะขูดเฉพำะส่วนที่เป็นหน้ำกลองเท่ำนั้น  เวลำขูดต้องคอยเอำแผ่นหนัง
ส่องแดดเพ่ือดูว่ำแผ่นหนังนั้นมีควำมบ้ำงตำมต้องกำรแล้วหรือยัง  และบ้ำงสม่ ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
หรือไม ่ ถ้ำยังไม่ไดค้วำมบำงตำมท่ีต้องกำรก็ต้องน ำมำขูดจนกว่ำจะได้  
 

 
 

ภำพที่  49  น ำแผ่นหนังส่องแดด  
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การถักหนังหน้ากลอง 

กำรถักหนังหน้ำกลองนั้น  ในอดีตจะใช้หนังวัว  แต่ปัจจุบันจะใช้เชือกไนลอนเพรำะมีควำม
ทนทำนและดึงง่ำยกว่ำหนังวัว  เวลำขึ้นหน้ำเสร็จแล้วจะไม่ค่อยหย่อนง่ำย  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 
 ให้น ำลวด (ขนำดควำมใหญ่ประมำณไม้แขวนเสื้อ) น ำมำดัดให้เป็นวงกลมควำมกว้ำงพอดีกับ
หุ่นกลอง  กำรขึ้นหน้ำกลองแบบใช้ลวดนั้นจะท ำให้หน้ำกลองมีควำมทนทำนใช้งำนได้นำน 
  

 

ภำพที่  50  ดัดลวดให้มีขนำดเท่ำกับหุ่นกลอง 
 

ขั้นตอนที่  2 
น ำลวดที่ดัดไว้นั้นมำวำงทำบกับหนังหน้ำกลอง  พับหนังให้หุ้มเส้นลวด  ให้รูที่เจำะไว้วงนอก 

วงในตรงกัน  จำกนั้นน ำเชือกไนลอนมำถักหน้ำกลอง  โดยน ำปลำยเชือกทั้ง  2  ข้ำงมำสอดแล้วผูก   
ให้เชือกติดอยู่กับหนังเสียก่อน  แล้วจึงใช้ปลำยเชือกด้ำนท่ีมีควำมยำวสอดไปมำให้มีลักษณะเหมือนกำร
เย็บผ้ำแบบด้นถอยหลังจนรอบหน้ำกลอง  เมื่อถักหน้ำกลองจนรอบ  สุดท้ำยให้น ำปลำยเชือกทั้ง  2  
ข้ำงมำผูกแบบเงื่อนตำย  ขณะที่ถักเชือกจะต้องคอยใช้เหล็กแหลมแทงรูบนหนังให้มีควำมกว้ำงเพ่ือให้
ร้อยเชือกได้สะดวก  และต้องดึงเชือกให้แน่นเวลำดึงหน้ำกลองเชือกจะได้ไม่หย่อน 
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ภำพที่  51  กำรถักหน้ำกลอง 
 
 
 
 
 



54 
 

การท าเหล็กส าหรับยึดเชือกโยงเร่งเสียง 

 เหล็กส ำหรับยึดเชือกโยงเร่งเสียงนั้นจะใช้เหล็กขนำด  4  หุน  โค้งเป็นรูปวงกลมคล้องใต้ 
กระพุ้งกลอง  ให้มีควำมหลวมพอประมำณ  แต่ไม่สำมำรถดึงออกจำกตัวหุ่นกลองได้  เพรำะเหล็กนี้  
จะเป็นตัวรั้งหน้ำกลองให้ติดกับหุ่นกลองโดยใช้เชือกโยงเร่งเสียง 
 

 
 

ภำพที่  52  กำรท ำเหล็กส ำหรับยึดเชือกโยงเร่งเสียง 
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การเจาะตดูกลอง 

 กำรเจำะตูดกลองจะใช้ดอกสว่ำนที่มีควำมยำว  สำมำรถเจำะผ่ำนตูดกลองได้ทะลุกระพุ้งกลอง
ซึ่งในกำรเจำะจะใช้ดอกสว่ำนขนำด  4  หุน  เจำะตรงกึ่งกลำงตูดกลอง  เริ่มแรกจะใช้ดอกสว่ำน  
ขนำดสั่นเจำะน ำก่อน  ต่อไปจึงใช้สว่ำนดอกยำว 
 

 
 

ภำพที่  53  กำรเจำะตูดกลองจำกด้ำนนอก 
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ภำพที่  54  กำรเจำะตูดกลองจำกด้ำนใน 
 

     

 
ภำพที่  55  หุ่นกลองหลังกำรเจำะตูดกลองเสร็จแล้ว 
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การท าสลัก 

สลักท ำจำกไม้สักน ำมำเหลำให้กลมมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ  0.8 เซนติเมตร  หรือเท่ำกับ
ดอกสว่ำนที่ใช้เจำะ (ขนำด  4  หุน)  สลักมีไว้เพ่ือเป็นตัวยึดเหล็กที่อยู่รอบตัวกลองมังคละ  ที่จะร้อย
เชือกโยงเร่งเสียง  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 
น ำหุ่นกลองมำเจำะรูรอบ ๆ หุ่นกลองจ ำนวน  5  รู  โดยใช้ดอกสว่ำนขนำด  4  หุน  มำใช้

เจำะหุ่นกลอง   โดยเจำะลึกเข้ำไปประมำณ  1  นิ้ว  แต่ไม่ต้องเจำะให้ทะลุหุ่นกลองด้ำนใน   
 

 
ภำพที่  56  กำรเจำะหุ่นกลองเพ่ือใส่สลัก 

 
ขั้นตอนที่  2   
น ำไม้สักผ่ำเป็นแท่งมำเหลำให้กลม  ขณะเหลำจะต้องคอยน ำมำเทียบขนำดกับรูที่เจำะไว้ที ่ 

หุ่นกลองไม่ให้หลวมจนเกินไป  หรือคับจนไม่สำมำรถตอกสลักเข้ำไปในตัวหุ่นกลองได้  เมื่อเหลำสลักให้ 

มีขนำดพอดี กั บรู แล้ ว  
เอำไม้สลักมำทำกำวแล้ว
น ำไปตอกยึดติดกับรูที่
เจำะไว้  น ำเลื่อยมำเลื่อย
ไม้สลักให้มีควำมยำวห่ำง
ออกมำจำกตัวหุ่นกลอง
พอที่ยึดเหล็กไว้ได้ 

 

 

                            

                 ภำพที่  57  กำรเจำะหุ่นกลองเพ่ือใส่สลัก 
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ภำพที่  58  เหลำไม้ให้กลม 
 
 

 
 

ภำพที่  59  น ำสลักมำจุ่มกำว 
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ภำพที่  60  น ำสลักมำตอกรูที่เจำะไว้ 
 

 
ภำพที่  61  น ำเลื่อยมำตัดไม้สลัก 
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การข้ึนหน้ากลอง 

 กำรขึ้นหน้ำกลองจะเป็นขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำกและใช้เวลำมำก  อุปกรณ์ที่ใช้จะใช้เชือก
ไนลอนเช่นเดียวกับกำรถักหน้ำกลอง  และก่อนที่จะขึ้นหน้ำกลองต้องน ำหนังหน้ำกลองที่ถักขอบ
เรียบร้อยแล้วนั้นไปแช่น้ ำอีกครั้งเพ่ือให้หนังเกิดควำมนิ่ม  จึงจะสำมำรถขึ้นหน้ำกลองได้ง่ำย  ซึ่งมี
ขั้นตอนในกำรท ำดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 
 น ำหนังหน้ำกลองท่ีถักขอบเสร็จแล้วมำวำงบนปำกกลอง  ขยับหน้ำกลองให้พอดีใช้โดยใช้เหล็ก
แหลมงัดให้ขอบลวดที่อยู่ด้ำนในครอบปำกกลองพอดี  จำกนั้นใช้ตะปูตอกด้ำนข้ำงยึดหนังหน้ำกลองกับ
หุ่นกลองให้ติดกันเวลำร้อยเชือก  หน้ำกลองจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปมำ  โดยใช้ตะปูยึดไว้ทั้ง  4  ด้ำน 
  

 
 

ภำพที่  62  น ำหนังหน้ำกลองวำงบนปำกกลอง 
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ภำพที่  63  กำรใช้เหล็กแหลมงัดขอบลวดที่อยู่ด้ำนในครอบปำกกลอง 
 

 

 
 

ภำพที่  64  กำรตอกตะปูยึดหน้ำกลองเข้ำกับตัวกลอง 
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 ขั้นตอนที่  2 
 น ำเชือกไนลอนมำร้อยเพ่ือไว้ดึงหนังหน้ำกลองให้ตึงได้เสียงตำมที่เรำต้องกำร  โดยน ำปลำย
เชือกสอดเข้ำไปที่หนังหน้ำกลองที่ถักเอำไว้  แล้วน ำไปยึดกับเหล็ก  ก่อนสอดเชือกลงไปนั้นควรใช้ไฟลน
ปลำยเชือกไนลอนให้เชือกมีปลำยที่แหลมไม่แตกเวลำสอดเชือก  ท ำให้สอดเชือกได้ง่ำย  และต้องคอย
ใช้เหล็กแหลมแทงน ำก่อนร้อยเชือกเพ่ือจะสอดเชือกได้สะดวกขึ้น   
 

 
 

 
 

ภำพที่  65  วิธีกำรน ำเชือกไนลอนสอดยึดหนังหน้ำกลองกับเหล็ก 
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 เชือกไนลอนที่ใช้ต้องมีควำมยำวพอที่จะร้อยให้รอบกลองได้   และเม่ือสอดเชือกเข้ำไปแล้ว  
ต้องเอำเชือกด้ำนท่ีสั้นผูกยึดกับเหล็กเอำไว้ 

 

 
 

ภำพที่  66  น ำเชือกผูกติดกับเหล็ก 
 

 กำรสอดเชือกจะต้องสอดเข้ำด้ำนในเหล็ก  ดึงเชือกขึ้นด้ำนบน  เมื่อสุดเชือกแล้วให้น ำ    
ปลำยเชือกสอดด้ำนบนของเชือกถักหน้ำกลองดึงมำด้ำนล่ำง  แล้วสอดเชือกเข้ำด้ำนในเหล็ก  กำรสอด
เชือกต้องระมัดระวังเพรำะอำจสอดผิดท ำให้ต้องลื้อท ำใหม่ได้  กำรร้อยเชือกขึ้นหน้ำกลองจะร้อยเชือก
อย่ำงนี้ไปจนรอบกลองโดยร้อยเวียนไปด้ำนขวำ  และควรจะมีคนคอยดึงเชือกไม่ให้เชือกพันกันเพ่ือ
ควำมรวดเร็วในกำรร้อยเชือกข้ึนหน้ำกลอง 
 

 
ภำพที่  67 กำรร้อยเชือก 



64 
 

 ขั้นตอนที่  3 
 ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนกำรขึ้นเสียง  หลังจำกที่เรำร้อยเชือกโยงเร่งเสียงรอบหุ่นกลอง     
เสร็จแล้วเรำต้องผูกเชือกเงื่อนที่เรำสำมำรถแกะออกได้ไว้ที่เหล็กรอบกลอง  เพ่ือเวลำเรำดึงเชือกให้ตึง
เรำสำมำรถแกะเชือกออกแล้วผูกใหม่ได้จนกว่ำจะได้เสียงกลองตำมที่เรำต้องกำร  แต่ก่อนจะดึงเชือก
หรือเรียกว่ำสำวกลองหรือข้ึนหน้ำกลองนั้นเรำต้องเอำกลองไปแช่น้ ำอีกครั้งหนังจะได้นิ่มมีควำมยืดหยุ่น
ขึ้นหน้ำเร่งเสียงได้ง่ำย 
 

 
 

ภำพที่  68  น ำหน้ำกลองแช่น้ ำ 
 

ในกำรขึ้นหน้ำกลองจะมีอุปกรณ์ท ำจำกไม้ไผ่ไว้ช่วยดึงเชือก  เพรำะเมื่อเรำใช้มือดึงเชือกโยง 
เร่งเสียงจนตึงแล้ว  
เ ชื อกจะ ตึ ง แล ะ
แข็งจนไม่สำมำรถ
ดึ ง ได้ ด้ ว ยมื อ อีก  
ท ำ ให้ ไม่ ได้ เ สี ย ง   
ที่ สู ง ต ำ ม ที่ เ ร ำ
ต้องกำร 
 
 

 

 

                      ภำพที่  69  เครื่องมือดึงเชือกโยงเร่งเสียง 
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ภำพที่  70  ไม้ตอกขอบหน้ำกลอง 

 

 

ภำพที่  71  กำรใช้มือดึงเชือกโยงเร่งเสียง 
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 ขณะที่ดึงเชือกโยงเร่งเสียงนั้นเรำจะต้องใช้ค้อนตอกขอบหน้ำกลองไปด้วย  เพ่ือช่วยให้     
ขอบลวดที่อยู่ด้ำนในหนังหน้ำกลองลงไปรัดตัวกลอง  รั้งหน้ำกลองให้ตึง  เรำจะต้องดึงเชือกแล้วใช้ค้อน
ตอกขอบกลองจนกว่ำเรำจะไม่สำมำรถใช้มือดึงเชือกได้  จึงใช้เครื่องมือที่เตรียมไว้  โดยใช้ปลำยไม้ไผ่
ด้ำนแหลมงัดแล้วหมุนกระบอกไม้ไผ่ให้เชือกพันไปกับกระบอกไม้ไผ่  และใช้ไม้ตอกขอบกลองตอกให้ตึง
และขอบกลองเสมอกันสวยงำมไม่บิดเบี้ยวหรือเอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง (ในกำรตอกขอบกลองควรตอก
เบำ ๆ อย่ำงระมัดระวัง  ถ้ำตอกแรงอำจท ำให้หนังหน้ำกลองฉีกขำดได้)   ปฏิบัติอย่ำงนี้จนกว่ำจะได้
เสียงสูงที่เป็นเสียงกลองมังคละที่เรำต้องกำร  สุดท้ำยมัดเชือกโยงเร่งเสียงแบบเงื่อนตำยเพ่ือไม่ให้  
เชือกนั้นหย่อน  ต่อจำกนั้นใช้กระดำษทรำยขัดหน้ำกลองอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนกำรสร้ำง
กลองมังคละ  

 

 

ภำพที่  72  ใช้ค้อนตอกขอบกลอง 
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ภำพที่  73  ใช้อุปกรณ์ท่ีท ำจำกไม้ไผ่ช่วยดึงเชือกโยงเร่งเสียง 

 

 

ภำพที่  74  กำรตอกขอบกลอง 
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ภำพที่  75  ใช้กระดำษทรำยขัดหนังหน้ำกลอง 

 

 

ภำพที่  76  กำรนั่งตีกลองมังคละ 
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นายวันชัย  บุญญา 

 

 

ภำพที่  77  นำยวันชัย  บุญญำ 

นำยวันชัย  บุญญำ  ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ 72/3 หมู่ 8  ต ำบลคลองกระจง  อ ำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  อำชีพหลักท ำสวนผลไม้    อำชีพเสริมรับบรรเลงปี่พำทย์ในงำนต่ำง ๆ  เป็นวิทยำกร
ให้แก่หน่วยงำนรำชกำร  สอนดนตรีมังคละให้แก่ศูนย์กำรเรียนรู้วัดคลองกระจง    ท ำเครื่องดนตรี
มังคละและซ่อมเครื่องดนตรี 

จำกกำรที่เป็นคนที่มีควำมสำมำรถในกำรซ่อมเครื่องดนตรี  จึงได้พยำยำมเรียนรู้เทคนิควิธีกำร
จำกช่ำงท ำกลองจำกที่ต่ำง ๆ และได้ทดลองน ำวิธีกำรที่ได้เรียนรู้มำนั้น  มำปรับใช้จนได้วิธีกำรที่
เหมำะสม  ในกำรสร้ำงกลองมังคละก็เช่นกันได้ปรับปรุงวิธีกำรจนได้เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละดังนี้ 
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การสร้างหุ่นกลอง 

  ในกำรท ำตัวกลองนั้น  เริ่มจำกกำรเลือกไม้   โดยจะต้องใช้ไม้ที่มีเนื้อที่แข็ง  เช่น  ไม้ชิงชัน  
เพรำะจะให้เสียงที่ดังกว่ำไม้เนื้ออ่อน  แต่ด้วยไม้ชิงชันเป็นไม้เนื้อแข็งที่หำได้ยำกและมีรำคำแพง  จึงใช้
ไม้ชนิดใดก็ได้  โดยเฉพำะไม้ที่มีในท้องถิ่น  เช่นไม้ขนุน  เนื่องจำกคนโบรำณมีควำมเชื่อว่ำต้นขนุนมีชื่อ
ที่เป็นสิริมงคล     

กำรขึ้นรูปกลองจะเลือกใช้แก่นไม้  และไม้ต้องแห้ง  ถ้ำเป็นไม้ที่ยืนต้นตำยก็ยิ่งดีเพรำะแก่นไม้
จะแข็ง   ในกำรท ำหุ่นกลองจ ำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ที่แห้งสนิท  เพรำะไม้ที่แห้งสนิทจะไม่มีกำรยืดหดของ
เนื้อไม้   และถ้ำไม้ไม่แห้งเมื่อขึงหน้ำกลองแล้วจะท ำให้หน้ำกลองหย่อน  เนื่องจำกไม้มีกำรหดตัว  
คุณภำพของเสียงที่ได้จะไม่ดี  หรือถ้ำได้ไม้เก่ำด้วยแล้วยิ่งดี  เสียงกลองจะดีไพเรำะมำกยิ่งข้ึน   

รูปทรงตัวกลองนั้น  เห็นมำจำกคนโบรำณ  ช่ำงท ำกลองที่บ้ำนสวนและช่ำงท ำกลองจังหวัด
พิษณุโลก   หุ่นกลองในแต่ละท้องถิ่นจะมีรูปทรงขนำดไม่เท่ำกัน  ก็น ำขนำดและรูปทรงที่ได้ของแต่ละ
ท้องถิ่น  มำปรับปรุงเพ่ือให้ได้กลองที่มีเสียงที่สมบูรณ์มำกที่สุด  ขนำดหน้ำกลอง  และหุ่นกลองที่มี
ขนำดต่ำงกันก็จะให้เสียงที่ไม่เหมือนกัน  กลองที่มีขนำดเล็กก็จะให้เสียงที่แหลม   เทคนิคที่ท ำให้กลอง
มังคละออกมำเสียงเล็กแหลมคืออยู่ที่กำรเจำะรูล ำโพง  ถ้ำต้องกำรให้เสียงแหลมจะเจำะรูให้เล็ก   ถ้ำรู
ที่เจำะมีขนำดใหญ่เสียงก็จะออกมำทุ้มก็จะท ำให้เสียงออกมำตำมรูที่เจำะ 

 

 

ภำพที่  78  ไม้ที่ใช้ท ำหุ่นกลอง 
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ภำพที่  79  เครื่องมือที่ใช้ท ำหุ่นกลอง 
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ภำพที่  80  หุ่นกลองมังคละที่ท ำในปัจจุบัน 

 

 

ภำพที่  81  ขนำดรูล ำโพงกลอง 
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ภำพที่  82  หุ่นกลองด้ำนหน้ำ 
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การท าหนังหน้ากลอง 
 กำรเลือกหนัง  จะต้องไปเลือกที่โรงงำนเพ่ือให้ได้หนังที่มีควำมหนำเหมำะแก่กำรมำท ำ 
หน้ำกลอง  ในกำรท ำกลองมังคละจะต้องเลือกหนังที่บำง  โดยจะใช้หนังตรงส่วนท้องซึ่งจะมีควำมหนำ
เหมำะส ำหรับท ำหน้ำกลองมังคละ  ถ้ำท ำกลองยืนก็จะต้องใช้หนังที่หนำ  หนังแต่ละผืนจะมีควำมหนำ  
ควำมบำงไม่สม่ ำเสมอ  จึงต้องเลือกเฉพำะส่วนที่เรียบ  และมีควำมสม่ ำเสมอ  เมื่อเลือกหนังได้ตำม
ต้องกำรแล้วจึงเริ่มกำรข้ึนหน้ำกลองโดยมีวิธีกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  1   
 น ำหนังวัวมำตัดให้เป็นวงกลม   น ำไปแช่น้ ำเพ่ือให้หนังนุ่ม  ประมำณ  1  ชั่วโมง  จำกนั้น
เจำะรูที่ขอบของหนังเพ่ือน ำไปขึงให้ตึง  โดยขึงกับวงล้อซึ่ งได้ประดิ ษฐ์ขึ้นเองจำกวงล้อของ
รถจักรยำนยนต์    ในสมัยโบรำณจะตัดหนังเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วน ำมำตอกขึงกับไม้  ซึ่งใช้เวลำในกำร
ท ำนำนไม่สะดวก   สำเหตุที่ต้องขึงหนังนั้น  เนื่องจำกว่ำหนังที่เรำใช้บำงครั้งจะย่น  เรียบไม่สม่ ำเสมอ  
เวลำเรำจะท ำหน้ำกลองจะต้องขูดขนวัวออก  ถ้ำไม่ขึงหนังให้ตึงเสียก่อนจะไม่สำมำรถขูดได้  เมื่อขูดจะ
ท ำให้หนังไม่เรียบ  มีดจะกินเข้ำไปในเนื้อท ำให้หนังเสียได้  เมื่อเรำขูดหนังจึงจ ำเป็นที่จะต้องขึงหนังให้
ตึงแล้วจึงใช้มีดขูดหนังจะได้หนังที่เรียบสม่ ำเสมอ    กำรขูดจะต้องขูดขณะที่ยังขึงหนังอยู่และตอนที่
หนังวัวแห้ง  ใช้มือสัมผัสดูว่ำได้หนังที่มีควำมหนำหรือบำงให้พอดีตำมที่ต้องกำร  อำจใช้กระดำษทรำย
ฝนหนังด้ำนในจะช่วยให้มีควำมเรียบสม่ ำเสมอขึ้น 
 

 
 

ภำพที่  83  หนังวัวที่ใช้ขึ้นหน้ำกลองมังคละ 
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ภำพที่  84  หนังวัวที่มีขนติดต้องขูดออก 

 

 
 

ภำพที่  85  น ำหนังวัวมำเจำะรูขึงกับวงล้อเตรียมขูดหนัง 
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 ขั้นตอนที่  2  
 ก่อนที่จะใช้หนังมำข้ึนหน้ำกลอง  ต้องท ำแบบเสียก่อน  กำรท ำแบบนั้น  จะใช้กระดำษแข็ง
มำวำดและตัดเป็นวงกลม  น ำมำพับแบ่งครึ่งเพ่ือให้ได้ช่องที่มีควำมห่ำงสม่ ำเสมอจ ำนวน  32  ช่อง   
หรืออำจมำกกว่ำ  32  ก็ได้แต่ต้องเป็นจ ำนวนเลขคู่  ถ้ำเรำจะท ำกลองใบใหญ่เรำก็สำมำรถน ำแบบมำ 
ขยำยได้  น ำหลักกำรนี้มำใช้ได้กับกำรท ำกลองทุกชนิด 
 น ำลวดที่มีขนำดใหญ่พอสมควรมำขดให้เป็นวงกลมโดยขดให้พอดีกับปำกของหุ่นกลอง 
ด้ำนนอก  จำกนั้นน ำลวดที่ขดแล้วมำวำงทำบกับหนัง  น ำดินสอมำเขียนเป็นวงกลมตำมขดลวดเมื่อ
เสร็จขั้นตอนนี้จึงน ำกระดำษแบบที่สร้ำงไว้มำทำบบนหนังที่วำด  และน ำดินสอมำจุดตำมช่องที่แบ่งไว้   
เมื่อจุดหนังได้จ ำนวนตำมกระดำษแบบแล้วจึงน ำเหล็กแหลมหรือเหล็กเจำะกระดำษหรือตุ๊ดตู่มำ    
เจำะหนัง  แต่เดิมใช้เหล็กที่มีลักษณะกลมหรือน ำก้ำนร่มมำฝนให้คมน ำมำใช้เจำะหนัง  กำรเจำะนั้น  
จะเจำะตำมจุดที่ได้จุดเอำไว้ทั้งด้ำนนอกขดลวดและด้ำนในขดลวด  ให้รูทั้งด้ำนนอกและด้ำนในมีควำม
ห่ำงพอสมควรสำมำรถหุ้มเส้นลวดที่ขดไว้ได้  ต่อจำกนั้นให้น ำหนังที่เจำะรูเสร็จแล้วมำตัดโดยให้กว้ำง
กว่ำรูที่เจำะด้ำนนอก  
  

 
 

ภำพที่  86  กระดำษแบบ 
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ภำพที่  87  ลวดที่น ำมำขดให้เป็นวงกลม 

 

 

ภำพที่  88  น ำกระดำษแบบและขดลวดมำวำงทำบกับหนังวัวที่ขูดเรียบร้อยแล้ว 
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ภำพที่  89  ตุ๊ดตู่ท่ีใช้เจำะรูหนังหนำ้กลอง 
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การถักหนังหน้ากลอง 

 กำรถักหน้ำกลองนั้น  จะต้องน ำหนังไปแช่น้ ำเพ่ือให้เกิดควำมชื้น  หนังมีควำมนุ่มจะได้พับ
หนังมำหุ้มเส้นลวดได้ง่ำย  จะต้องพับหนังหุ้มเส้นลวดและต้องร้อยเชือกไปด้วย   โดยพับหนังขึ้น     
ด้ำนนอกของหน้ำกลอง  กำรร้อยเชือกต้องร้อยในลักษณะที่สลับกันขึ้นลงเหมือนกำรเนำผ้ำ  พอร้อย
ด้ำนบนเสร็จแล้ว  ก็ต้องร้อยด้ำนล่ำงด้วย  กำรร้อยเชือกต้องวนไปทำงเดียว   เมื่อเสร็จแล้วก็ใช้เหล็ก
แหลมแต่งให้เรียบ  วัสดุที่ใช้ถักหน้ำกลองก็จะใช้เชือกไนลอน  ปัจจุบันเปลี่ยนมำใช้เชือกร้อยลูกระนำด  

เพรำะเชือกไนลอนนั้น     
มีควำมลื่นมำก  เมื่อขึ้น
ห น้ ำ ก ล อ ง แ ล ะ มั ด     
ได้ยำก  แต่โบรำณจะใช้
หนังไส้ละมำนถักหน้ำ
กลอง   ซึ่ งมี กรรมวิ ธี   
ในกำรท ำค่อนข้ำงยำก
และควำมคงทนจะสู้
เชือกไนลอนไม่ได้ 
 
 
 
 

                        ภำพที่  90  กำรถักหน้ำกลอง 
   
 
 
 
ปัจจุบันใช้เชือกร้อยลูก
ระนำดซึ่งมีควำมเหนียว
เช่นเดียวกับเชือกไนลอน  
แค่ น ำ ปลำย เชื อกม ำ   
ลนไฟท ำให้ปลำยเชือก
แหลมก็สำมำรถถักหน้ำ
กลองได้      
                                                                                                                                                             
 
 

 

                    ภำพที่  91  หนังหน้ำกลองที่ถักแล้ว (ด้ำนใน) 
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ภำพที่  92  หนังหน้ำกลองที่ถักแล้ว  (ด้ำนนอก) 
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การข้ึนหน้ากลอง 

 กำรขึ้นหน้ำกลอง  ให้น ำหนังหน้ำกลองที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มำวำงบนปำกหุ่นกลอง   
น ำตะปูจ ำนวน  4  ตัว  มำตอกยึดหนังหน้ำกลองให้ติดอยู่กับหุ่นกลองไม่ให้ขยับไปมำ  โดยตอกที่ร ู  
ร้อยเชือก  เพ่ือท ำให้กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียงมีควำมสะดวกยิ่งขึ้น  และเนื่องจำกกลองมังคละเป็น
กลองที่มีหน้ำเดียวจึงต้องยึดหนังหน้ำกลองเข้ำกับขดลวดอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้ำนล่ำงของหุ่ นกลองซึ่งมี
ขนำดเล็กกว่ำปำกกลอง  โดยใช้เชือกโยงเร่งเสียงเป็นตัวยึด  เวลำร้อยเชือกโยงเร่งเสียงนั้นในสมัย
โบรำณจะต้องใช้เทียนไขถูกับเชือกให้เชือกมีควำมลื่น  แต่เชือกในปัจจุบันมีควำมลื่นอยู่แล้วจึงไม่
จ ำเป็นต้องใช้เทียนไขถูอีก  จำกนั้นให้ใช้เหล็กแหลมเหนี่ยวรั้งเชือกที่ถักหน้ำกลองเพ่ือให้กำรร้อยเชือก
โยงเร่งเสียงท ำได้สะดวกยิ่งขึ้น  เมื่อเสร็จแล้วจึงน ำตะปูท่ีตอกไว้ออกเพ่ือเร่งเสียงต่อไป 
 สมัยโบรำณจะขึ้นกลองในเวลำเช้ำมืดเพรำะท ำให้หนังนิ่มเร่งเสียงได้ง่ำย  แต่ปัจจุบันจะใช้
กระบอกฉีกน้ ำมำพรมให้หนังนิ่ม  ต่อจำกนั้นก็ดึงสำยโยงเร่งเสียงจนได้เสียงตำมที่ต้องกำร  เมื่อเร่งเสียง
เรียบร้อยแล้วจึงใช้มีดตัดหนังหน้ำกลองที่เหลือออกให้พอดีกับขอบกลอง  กำรขึ้นหน้ำกลองมังคละนั้น
จะใช้เวลำประมำณ  3  วันจึงจะเสร็จ  1  ใบ 
 เทคนิคกำรท ำให้กลองเสียงดีจะต้องน ำหนังไปแช่น้ ำแล้วน ำมำทุบให้หนังนิ่ม  จะเกิดกำร
สั่นสะเทือน  มีกำรยึดหยุ่น โดยใช้ไม้ตีพริกมำทุบ  เวลำทุบจะต้องวำงหนังกับพ้ืนที่เรียบ  หรืออำจต ำใน
ครกที่ใช้ต ำขนมจีน  เอำทรำยรองก้นครกแล้วต ำ  หนังจะนุ่มและบำงเสียงที่ได้จะออกมำไพเรำะ 
 ถ้ำต้องกำรเสียงกลองมังคละที่แหลม  จะต้องขุดกระพุ้งกลองด้ำนในให้เล็ก  แต่ถ้ำต้องกำร
เสียงทุ้มกระพุ้งด้ำนในจะต้องใหญ่ 
 
 

 
 

ภำพที่  93  กลองมังคละที่ขึ้นหน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ภำพที่  94  กลองมังคละด้ำนหน้ำ  ซึ่งตัดหนังที่เหลือออกเรียบร้อยแล้ว 
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ภำพที่  95  กลองมังคละที่ท ำเสร็จแล้ว 
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สรุปผลการด าเนินการในการเข้าร่วมแลกเปลีย่นประเด็นความรู้ 
เรื่อง  เทคนิคการสร้างกลองมังคละ 

 
 จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง   เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละนั้น      
คณะ  KM  Team  ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเสวนำเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้  
ควำมคิดเห็นในเรื่องเทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละ  ในวันที่  31  มีนำคม  พ.ศ.  2557  ณ  ห้องประชุม
วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  เวลำ  09.00 น. -12.00 น.  โดยเชิญปรำชญ์ชำวบ้ำน  จ ำนวน  3  คน  
ได้แก่  เรืออำกำศตรีประโยชน์  ลูกพลับ  ซึ่งเป็นช่ำงท ำกลองของต ำบลจอมทอง  จังหวัดพิษณุโลก  
นำยด ำรง  ไกรบุตร, นำยอำรี  ไกรบุตร  ช่ำงท ำกลองมังคละของต ำบลบ้ำนหลุม  จังหวัดสุโขทัย     
นำยวันชัย  บุญญำ  ช่ำงท ำกลองมังคละของต ำบลคลองกระจง  จังหวัดสุโขทัย  นอกจำกนั้นยังได้เชิญ
บุคลำกร  ของวิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  ที่มีควำมรู้ในกำรซ่อมและสร้ำงกลองมังคละ  จ ำนวน  2  คน  
ได้แก่  นำยอดุย ์ สิงเหม  และนำยนิติ  เอมโอด  
 ในกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนประเด็นควำมรู้ต่ำง ๆ  จะใช้วิธีกำรให้พูดโดยไม่มีกำรจับเวลำ  
และมีกำรฉำยภำพวิธีสร้ำงกลองมังคละบนจอภำพซึ่งคณะ  KM  Team  ได้จัดท ำเมื่อครั้งลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล  ประกอบกับกำรพูดของปรำชญ์ชำวบ้ำนแต่ละคน  เพ่ือให้เห็นกระบวนกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ 
อย่ำงชัดเจน  ซึ่งใช้เวลำในกำรเสวนำในครั้งนี้  3  ชั่วโมง  สำมำรถรวบรวมประเด็นควำมรู้ ในเรื่อง
เทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละได้ดังนี้   
 
เรืออากาศตรีประโยชน์  ลูกพลับ 
 รับกำรถ่ำยทอดมังคละมำจำกคุณพ่อ เกิดมำก็เห็นเลยสืบสำนต่อจำกคุณพ่อมำอีกที ใช้ไม้ขนุน
ในกำรท ำ แต่จะมีเคล็ดลับพิเศษอยู่อย่ำงหนึ่งก็คือจะตัดไม้ประมำณ 14 นิ้ว แล้วทิ้งไว้ประมำณ 1 ปี   
ขึ้นไป  เพ่ือให้ปลวกกิน  ถ้ำใครมำให้ก็จะคิดว่ำเป็นไม้กองทิ้งไว้  แต่ต้องกำรให้ผุจึงให้ปลวกกินเพรำะ
ง่ำยต่อกำรถำก  แล้วน ำไปเข้ำเครื่องกลึงหัว-ท้ำยและภำยนอก  แต่ถ้ำเป็นภำยในเรำไม่มีเครื่องเรำใช้ 
Hand make เลย คือใช้สิ่ว  ใช้ขวำน  ใช้ค้อน  หนังหน้ำกลองจะมีหุ่นส่วนตัวเพ่ือวัดหน้ำกลอง  หนังจะ
แช่ประมำณ 2 คืน  แล้วน ำมำต ำจนเปื่อย ให้นิ่มเท่ำใบหูของคนเรำแล้วถึงจะขึ้นหนัง  โดยใช้คำนงัด
คำนหำม  ใช้ก้อนหินถ่วง  กำรเจำะหน้ำกลองเจำะรูใช้ทั้งหมด 32 ร ู แบ่งสัดส่วนให้เท่ำกัน  โดยใช้หลัก
เลขำคณิตจนได้สัดส่วน  ใช้หวำยติดขอบกลองเพ่ือให้มีช่องว่ำงเพ่ือจะได้ถักเชือกลงไป  ถ้ำไม่มีหวำย
หน้ำกลองก็จะเข้ำหน้ำกลองไม่ได้  เรำท ำเพ่ือเปิดช่องว่ำงให้สวมลงไปได้ โดยไม่ต้องบำกหน้ำกลองให้
เล็กลง  กำรถักใช้เชือก 4 เส้น โดยใช้รูที่ 4 มำเข้ำกับรูที่ 1  กำรใช้ลวดจะผุกินหนังมันจะไม่ทน  และ
ต้องดูหนังที่ดี ๆ หนังจะฉีกขำด  ก็แล้วแต่คนท ำเพรำะคนท ำไม่ได้เล่นคนเล่นไม่ได้ท ำ  เค้ำเลยไม่รู้จุด 
เรำต้องมำปรับเปลี่ยนแก้ไขเอำเอง  ต้องกำรหนังบำงเพ่ือดังแต่ดังเวลำดึงหนังหนังก็จะขำด กลองจะดัง
ไม่ดังขึ้นอยู่กับกำรทุบหนัง  ถ้ำหนังนิ่มหน่อยมันก็จะดัง  ถ้ำหนังแข็งมันก็จะเป็นทำงสุโขทัยจะใช้หนัง
บำงเพ่ือต้องกำรให้ดัง  และเค้ำถักชิดเหมือนตะโพนแล้วก็ทำสีเอำไว้ด ำ ๆ  กำรทำสีไม่ต้องไปทำเพรำะ
มันจะท ำให้หนังแห้ง  เน้นกำรต ำหนังให้นิ่ม  ค ำว่ำโบรำณวิธีกำรท ำคงไม่หนีกันไม่ได้ จะแตกต่ำงกันตรง
รูปลักษณ์  แล้วแต่ภูมิปัญญำไม่มีใครผิดใครถูกท ำยังไงเสียงมันจะเข้ำกลมกลืนเพรำะผมท ำด้วยเล่นด้วย 
ผมจะรู้อันไหนจุดอ่อนจุดแข็งผม  ท ำทุกชิ้นยกเว้น  ฉำบกับฆ้อง  ผมจะไปเอำที่แม่สำย  พวกเรำยินดี
ช่วยกันตรงไหนขำดตกบกพร่องเรำมำช่วยกันเสริมสร้ำงถึงภูมิปัญญำเรำไม่เหมือนกันแต่เขำอำจจะ   
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ต่อยอดเพ่ือให้เด็กรุ่นหลังเขำได้เรียนรู้  พวกเรำไม่หวงห้ำมกันเมื่อก่อนคนโตเขำหวงแหนแต่ผมก็ต้อง
ขอบคุณที่เค้ำหวงแหนเวลำเขำไปไหนมำไหนเขำจะปิดหน้ำกลองเลยกลัวโดนท ำ  ที่นี้พอรุ่นเก่ำเสียชีวิต
ผมก็ตั้งชมรม ไปหำผู้หลักผู้ใหญ่รวบรวมมำได้เยอะ อันนี้ของพิษณุโลก  ของสุโขทัยก็คงจะไม่แตกต่ำง
กันเพรำะเรำเป็นพ้ืนแผ่นเดียวกัน  อีกหน่อยก็คงจะท ำมำจำกพลำสติก  เรื่องรำคำถ้ำพูดกันถูกคอรำคำ
ก็ถูกลง  คำนฆ้องข้ำงหลังเป็นรูปเจดีย์  เพรำะว่ำมังคละเป็นวงดนตรีที่เกี่ยวศำสนำ ลูกมังคละที่ท ำเอว
คอดเพรำะว่ำเพ่ือใช้ถือ  แต่ถ้ำลูกใหญ่ ๆ จะใช้แบก สูตรกำรท ำหนังให้นิ่มก็จะใช้ น้ ำมะพร้ำวคั้น, 
มะนำวหรือมะกรูด 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการสร้างกลองมังคละ  คือ  ไม้ที่ใช้ในกำรสร้ำงกลองมังคละนั้นจะใช้ไม้ขนุน  
น ำมำตัดแล้วทิ้งไม้ประมำณ  1  ปี  ให้ปลวกกินเสียก่อนแล้วจึงน ำมำท ำหุ่นกลอง  ที่ต้องน ำมำให้ปลวก
กินเพรำะในส่วนที่ปลวกกินจะสำมำรถถำกไม้ได้ง่ำย  หนังที่น ำมำท ำหน้ำกลองจะต้องแช่น้ ำไว้ประมำณ 
2 คืน  แล้วน ำมำต ำจนหนังนิ่มเท่ำใบหูของคนเรำแล้วถึงจะน ำมำขึ้นหน้ำได้  กำรขึ้นหน้ำจะใช้วิธีขึ้น
แบบโบรำณเหมือนกับที่ใช้ขึ้นกลองทัด  คือ  ใช้คำนดีดคำนงัด  โดยน ำหินมำถ่วงทั้ง  4  มุม  กำรเจำะ
หน้ำกลองเจำะรูทั้งหมด 32 รู  แบ่งสัดส่วนให้เท่ำกันโดยใช้หลักเลขำคณิตจนได้สัดส่วน  กำรขึ้นหน้ำ
กลองใช้หวำยติดขอบกลองเพ่ือให้มีช่องว่ำงเพ่ือจะได้ถักเชือกลงไป  ถ้ำไม่มีหวำยหนังหน้ำกลองจะเล็ก
ไม่สำมำรถเข้ำหน้ำหุ่นกลองไม่ได้  และกำรท ำหนังให้นิ่มนั้นจะใช้ น้ ำมะพร้ำวคั้น, มะนำวหรือมะกรูดทำ
บนหน้ำกลอง 
   
นายด ารง  ไกรบุตร   
นายอารี  ไกรบุตร 
 ใช้ไม้ขนุนตัด 9 นิ้ว  ท่อนบน 5 นิ้ว  กลำง 1 นิ้ว  ปลำย 3 นิ้ว  ที่ตัด 9 นิ้วก็เพ่ือควำมเป็น    
สิริมงคล  ของผมไม่ได้ท ำคนเดียวท ำกันแบ่งทีม  แบ่งหน้ำที่กันท ำ  ร่วมด้วยช่วยกัน เครื่องมือก็พวก
ค้อน, ขวำน, สิ่ว  ทุกวันนี้ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำเข้ำมำหน่อยก็คือเครื่องเจำะ ใช้คว้ำนข้ำงใน แต่ตีวงเวียนวัด
ขอบก่อนว่ำจะเอำหน้ำเท่ำไหร่ แบ่งรู 32 รู จะเจำะ 2 แถว เสร็จแล้วเอำหนังมำตัดเมื่อตัดเสร็จแล้วก็น ำ
หนังมำแช่น้ ำประมำณซัก 20 นำที แล้วมำขูดหนัง ใช้กระดำษทรำยและเลื่อย ขูดหนังให้บำงลง วิธีกำร
ดูว่ำหนังเท่ำกันหรือยัง ต้องน ำมำส่องกับแสงอำทิตย์เพ่ือให้ดูว่ำหนังมีควำมหนำบำงเท่ำกันแล้วหรือไม่ 
มีกำรเจำะสลักข้ำง  เหลำไม้สลัก 5 อัน  เชือกจะอยู่รวมกับสลักประมำณ 5 เส้น กำรขึ้นหน้ำกลอง ร้อย
ขึ้น-ลง ใช้เชือกเส้นเดียวโดยไม่ต้องต่อเสร็จแล้วก็เอำกลองในส่วนของหน้ำไปแช่น้ ำใหม่เพ่ือดึงหน้ำกลอง
อีกครั้ง  แล้วตอกให้ขอบมันลงให้เท่ำกัน กำรข้ึนหนังใช้อุปกรณ์ที่ท ำจำกไม้ไผ่มำช่วยเร่งเสียง 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการสร้างกลองมังคละ  คือ  ใช้ไม้ขนุน   กำรวำดหน้ำกลองจะใช้วงเวียนวำด  
กำรเจำะหนังหน้ำกลองจะต้องแบ่งให้ได้  32  รู  และเจำะเป็น  2  แถว  หนังที่น ำมำขึ้นหน้ำต้องเอำมำ
แช่น้ ำประมำณ  20  นำที  และต้องเอำหนังมำขูดให้บำง  กำรขูด  จะน ำหนังม้วนกับกระบอก  ไม้ไผ่ 
แล้วใช้กระดำษทรำยหรือเลื่อยขดู   
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นายวันชัย  บุญญา 

 ได้รับควำมรู้จำกครูเสริฐ  ใช้ไม้ขนุน  เหตุที่ใช้ไม้ขนุนเพรำะเป็นไม้มงคล  หำได้ตำมท้องถิ่น 
กำรเจำะตูดกลองใช้รูเล็ก ใช้สว่ำนเจำะ เห็นของใครดีก็เอำของเค้ำมำพัฒนำ กำรเจำะรูให้เล็กเพ่ือให้
เสียงดัง  ใช้วงล้อรถจักรยำนยนต์ใช้ในกำรขึ้นเร่งหนัง กำรเจำะรูใช้กำรตัดกระดำษให้เป็นวงกลมแล้ว
พับเพื่อให้ระยะห่ำงสม่ ำเสมอกัน ขึ้นหน้ำก็ใช้น้ ำลูบ ๆ แล้วค่อยขึ้นหนังไปเรื่อยๆ 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการสร้างกลองมังคละ  คือ  ใช้ไม้ขนุน  ใช้วงล้อรถจักรยำนยนต์ในกำรขึ้นหนัง 
ให้ตึง  กำรเจำะรูใช้กำรตัดกระดำษให้เป็นวงกลมแล้วพับเพ่ือให้ระยะห่ำงสม่ ำเสมอกันเป็นแบบ  เวลำ
ขึ้นหน้ำก็ใช้น้ ำลูบ 
 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 วงที่บ้ำนมีมังคละ ก็เริ่มจำกกำรซักถำมแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล  กลองมังคละเอกลักษณ์มันต้อง
แบกกลอง  หุ่นกลองทำงใครทำงมัน  ที่พิชัยรูปร่ำงจะใหญ่เหมือนของวิทยำลัยฯ  แต่บำกตรงท้ำยให้
เป็นเหลี่ยมเพ่ือเวลำแบกจะได้ไม่ขยับ  กำรขึ้นหน้ำก็มีแบบของเค้ำ  เค้ำจะไม่ขึ้นหนังกลองให้ตึงมำก 
เหตุผลที่ปิดรูข้ำงบนเพรำะว่ำให้เสียงมันกลืนกัน  โหม่งใช้หน้ำใหญ่เพ่ือให้เสียงมันกลืนเช่นเดียวกัน ปี่ที่
เป่ำกันก็ต้องให้มีควำมกลมกลืน กลองสองหน้ำก็ไม่ให้ตึงมำกเกิน 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการสร้างกลองมังคละ  คือ  กำรขึ้นหนังหน้ำกลองจะขึ้นไม่ตึงมำก  เพื่อให้
เสียงไม่กลืนไปกับเสียงปี่ 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 แต่ละคนก็มีเหตุผลที่จะน ำไปสู่ควำมมุ่งหวังว่ำจะให้เสียงที่เกิดขึ้นมำต้องกำรให้เป็นอย่ำงไร 
ด้วยเหตุผลกำรสืบทอดวัฒนธรรมที่หลำกหลำย สิ่งที่แตกต่ำงกันก็เป็นภูมิปัญญำ  ก็เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละบุคคล  คงเอกลักษณ์ ไม่ได้จะให้ท ำให้เหมือนกัน  อยำกให้คงเอกลักษณ์เอำไว้ เหตุผลอย่ำง
เหมือนกับที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยตรัสเรื่องระดับเสียงของวงปี่พำทย์แต่ละวงแต่แต่บ้ำนซึ่งมีระดับ
เสียงที่ไม่ตรงกัน  ซึ่งถ้ำเรำเอำปี่ในมำเทียบแล้วไม่ลงกันเลยแต่พระองค์ทรงตัดว่ำพยำยำมรักษำเสียง
ต่ำง ๆเอำไว้ ไม่จ ำเป็นต้องโอนอ่อนไปหำกัน  แต่เรำสำมำรถเอำของดีมำผสมผสำนกันได้เพรำะเรำไม่ใช่     
ต้นก ำเนิด  ในควำมหลำกหลำยมีมำกดีกว่ำมีควำมหลำกหลำยน้อย เพ่ือให้ลูกหลำนได้รับควำมรู้ควำม
เหนียวแน่นและมั่นคง 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการสร้างกลองมังคละ  คือ  วิธีกำรสร้ำงจะใช้เหมือนทั่ว ๆ ไป  แต่ควรคง
เอกลักษณ์  และเสียงให้เป็นลักษณะเฉพำะของแต่ละพ้ืนที่  วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงให้ประยุกต์ใช้    
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สรุปเทคนิคการสร้างกลองมังคละ 

เรืออากาศตรีประโยชน์  ลูกพลับ 
การสร้างหุ่นกลอง 
 การเลือกไม้ 

1. ไม้ที่ใช้ในกำรสร้ำงกลองมังคละนั้นจะใช้ไม้ขนุน  ต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคล  คือชื่อเป็นมงคล  
ไม้ขนุนควำมอ่อนควำมแข็งจะมีควำมพอดี  เวลำท ำหุ่นกลองใช้ทั้งไม้ขนุนหนังและขนุนละมุด 

2. กำรเลือกไม้จะต้องเลือกไม้ขนุนที่มีล ำตน้ใหญ่และเลือกในส่วนที่เป็นแก่นไม้  เมื่อได้มำแล้วก็จะ
น ำมำตัดแล้วทิ้งไม้ประมำณ  1  ปี  ให้ปลวกกินเสียก่อนแล้วจึงน ำมำท ำหุ่นกลอง  ที่ต้องน ำมำ
ให้ปลวกกินเพรำะในส่วนที่ปลวกกินจะสำมำรถถำกไม้ได้ง่ำย  และปลวกจะไม่กินส่วนที่เป็น
แก่นไม้ 

 หุ่นกลอง 
1. กำรสร้ำงหุ่นกลองจะใช้วิธีเอำมีดฟันไม้ที่จะน ำมำสร้ำงหุ่นกลองให้มีลักษณะเป็นแท่งกลม

ทรงกระบอกแล้วจึงน ำมำกลึงโดยใช้เครื่องกลึง 
2. กำรเจำะกระพุ้งกลองจะต้องเจำะให้เป็นทรงกรวยและปล่องตรงกลำงจะท ำให้เสียงกลองนั้น

เสียงดัง   
3. กำรเจำะตูดกลองจะต้องเจำะในลักษณะให้ส่วนปลำยบำนออก  กว้ำงประมำณ  1  นิ้ว  

ลักษณะเช่นเดียวกับกลองยำว 
การขึ้นหน้ากลอง 

1. กำรข้ึนหน้ำกลองจะต้องน ำหนังวัวตัดให้เป็นแผ่นกลม ๆ และน ำไปแช่น้ ำ  ประมำณ  2-3  คืน  
ให้หนังนิ่ม  จำกนั้นน ำมำวำงกับเขียงแล้วใช้ค้อนไม้ทุบ  และใช้มีดขูดให้หนังบำง  แล้วจึง
น ำมำขึ้นหน้ำ   

2. กำรขึ้นหน้ำกลองนั้นจะใช้หุ่นกลองที่ไม่เจำะกระพุ้งกลองมำเป็นอุปกรณ์ในกำรขึ้นหน้ำกลอง  
โดยจะต้องใช้หุ่นกลองที่มีขนำดเท่ำหุ่นกลองที่ใช้จริง 

3. กำรขึ้นหน้ำกลองจะใช้หวำยมำขดให้พอดีกับปำกหุ่นกลอง  น ำไปยึดติดกับหนังหน้ำกลอง  
โดยเอำลวดขนำดเล็กยึดหวำยกับหนังให้ติดกัน  แล้วจึงน ำมำขึ้นหน้ำกลอง  ถ้ำขึ้นหน้ำโดย  
ไม่ใช้หวำยนั้น  จะท ำให้หนังนั้นติดกับหุ่นกลอง  พอไปถักไส้ละมำนหนังหน้ำกลองก็จะเล็กลง  
ไม่สำมำรถครอบลงไปบนปำกหุ่นกลองได้  ก็ต้องถำกหุ่นกลองให้เล็กลง  หุ่นกลองเล็กลง  
ไม่ได้ขนำด  เสียงก็จะเพ้ียนไปจำกเดิม  หวำยนั้นจึงเป็นตัวรองไส้ละมำน  พอแกะหน้ำกลอง
ออกจำกหุ่น  หนังกลองก็จะเป็นรูปทรง  ท ำให้ร้อยสำยโยงเร่งเสียงได้สะดวก 

4. กำรข้ึนหน้ำจะใช้วิธีขึ้นแบบโบรำณเหมือนกับที่ใช้ขึ้นกลองทัด  คือ  ใช้คำนดีดคำนงัด  โดยน ำ
หินมำถ่วงทั้ง  4  มุม   

5. กำรใช้หินถ่วงคำนดีดคำนงัดต้องให้หินที่ใช้ถ่วงแต่ละมุมมีน้ ำหนักใกล้เคียงกัน  หนังจะได้ยืด
สม่ ำเสมอกัน   

6. กำรผูกหินเข้ำกับคำนดีดคำนงัดจะต้องผูกให้หินนั้นลอยขึ้นจำกดิน  เมื่อหนังยืด  หินก็จะ
หย่อนลงจนติดกับพ้ืนดิน  ก็จะต้องปรับเชือกให้หินลอยขึ้นอีก  ถ้ำหนังยังยืดไม่ได้ที่ก็ต้องปรับ
เชือกอย่ำงนี้ไปเรื่อย ๆ  

7. กำรข้ึนหน้ำกลองแบบใช้คำนดีดคำนงัดต้องคอยเอำค้อนไม้มำทุบที่หน้ำกลองเพ่ือให้หนังนิ่ม 
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8. กำรดูว่ำหนังยืดแล้วหรือยังให้ดูที่ก้อนหินที่ผูกอยู่กับคำน  ถ้ำเชือกหย่อนจนถึงพ้ืนก็แสดงว่ำ
หนังยืด  ต้องปรับเชือกขึ้นอีก  ถ้ำปรับเชือกแล้วหนังไม่ยืดอีก แสดงว่ำหนังยืดจนได้ที่แล้ว 
และกำรปรับเชือกควรปรับในตอนเช้ำเพรำะหนังจะนิ่ม 

9. กำรเจำะรูบนหนังหน้ำกลองจะใช้วิธีวำดหน้ำกลอง  โดยน ำหนังหน้ำกลองมำขีดเป็นเส้นทแยง
มุมแบ่งเป็นช่องจ ำนวน 8 ช่อง แล้วจุดเป็นช่อง เล็ก ๆ  รวมแล้วให้ได้  32  ช่อง  กำรเจำะรูจะ
เจำะเพียงรอบเดียว 

10. กำรถักหน้ำกลองหรือถักไส้ละมำนนั้นจะใช้เชือกไนลอน  ใช้เชือก  2  เส้นคู่  และใช้วิธีกำรถัก
แบบตะโพน 

11. ก่อนที่จะร้อยเชือกโยงเร่งเสียงจะใช้ด้ำยเย็บผ้ำเนำหน้ำกลองกับหุ่นกลองให้ติดกันเสียก่อน  
เพ่ือให้หน้ำกลองกับหุ่นกลองอยู่คงที่ไม่ขยับไปมำ  หน้ำจะได้ไม่เอียงเวลำร้อยสำยโยงเร่งเสียง 

12. ขณะดึงสำยโยงเร่งเสียงให้ใช้น้ ำกะทิกับน้ ำมะกรูดหรือน้ ำมะนำวทำที่หนังหน้ำกลองให้หนัง
เกิดควำมนิ่ม 

 
วงมังคละคณะ  ศ.ราชพฤกษ ์

 
การสร้างหุ่นกลอง 

การเลือกไม้ 
1. ใช้ไม้ชิงชัน  ไม้สัก  ไม้ขนุน  หรือไม้ชนิดอ่ืนที่เนื้อละเอียดถ้ำเป็นไม้เนื้อหยำบก็ไม่ดัง  
2. ส่วนมำกจะใช้ไม้ขนุนเพรำะเป็นไม้ที่มีชื่อมงคลและเป็นไม้ที่เนื้อละเอียด 
3. ไม้ที่ใช้ต้องแห้งถ้ำไม่แห้งเมื่อท ำกลองออกมำแล้วกลองจะไม่ดัง 
4. ใช้ส่วนที่เป็นแก่นไม้ 
หุ่นกลอง 
1. ใช้วงเวียนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นจำกไม้  มีตะปูตอกตรงกลำงไม้และปลำยไม้ตำมขนำด

ควำมกว้ำงของหน้ำหุ่นกลองที่ต้องกำร  น ำมำวำงทำบบนไม้หุ่นกลอง โดยหมุนวงเวียนไป  
รอบ ๆ หน้ำของหุ่นกลอง  จะท ำให้เส้นรอบวงของหน้ำกลองนั้นกลมและมีขนำดสม่ ำเสมอ 

2. ด้ำนในหุ่นกลองจะต้องใช้เครื่องมือแซะจนเป็นโพรง 
3. ถ้ำใช้ไม้ที่ยังไม่แห้งสนิทมำท ำหุ่นกลองจะมีปัญหำว่ำไม้จะหด  ถ้ำน ำมำกลึงหุ่นกลองแล้ว

จะต้องทิ้งหุ่นกลองให้แห้งเสียก่อน  ก่อนที่จะน ำมำขึ้นหน้ำ 
การท าหนังหน้ากลอง 

1. ในกำรเจำะรูหน้ำกลองจะใช้ไม้ไผ่แผ่นบำง ๆ  มำหัก กะให้มีควำมยำวประมำณ  1  ถึง  1.50  
เซนติเมตร  น ำมำทำบบนวงกลมที่เขียนไว้บนหนังหน้ำกลองโดยขีดไปจนรอบวงกลม  ขีดให้ได้
เป็นจ ำนวนเลขคู่ประมำณ  34  รู   

2. ในกำรเจำะรูจะต้องไม่เจำะให้รูแต่ละรูมีระยะแคบเกินไปเพรำะเวลำร้อยเชือกแล้วขึ้น       
หน้ำกลองอำจท ำให้หนังหน้ำกลองขำดได้ 

3. ในกำรเจำะหนังหน้ำกลองจะท่องคำถำดับเทียนชัย  ต่อด้วยคำถำนะโมพุทธำยะ  เพ่ือให้เป็น
สิริมงคลไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนเจำะหนังกลอง  บำงครั้งก็ให้พระสงฆ์หรือแม่ชีเจำะให้  3  รู  
แล้วน ำมำเจำะเองแต่ไม่ต้องท่องคำถำอีก 
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4. ในกำรเลือกหนังวัวที่มำท ำหน้ำกลองนั้น  ควรเลือกหนังวัวส่วนที่บำงที่สุด  เพ่ือจะได้มีเสียง   
ที่แหลม  ดังกังวำน  และเมื่อตีลงไปจะท ำให้ไม้ตีนั้นกระเด้งได้ดี  ถ้ำใช้หนังวัวหนำจะท ำให้
เสียงที่ได้ทุ้มและเมื่อตีไม้ตีไม่กระเด้ง 

5. ก่อนที่จะน ำหนังหน้ำกลองมำร้อยเชือก  ต้องน ำหนังที่ตัดเสร็จแล้วมำแช่น้ ำประมำณ  1  
ชั่วโมง  เพื่อให้หนังนั้นนิ่ม 

6. กำรขูดหนังหน้ำกลองจะใช้วิธีน ำหนังหน้ำกลองที่แช่ไว้จนนิ่มแล้วนั้นมำพันกับกระบอกไม้ไผ่  
แล้วใช้ใบเลื่อยเหล็กขูดให้หนังบำงทั่วทั้งแผ่น  เพ่ือให้หนังตึงขูดง่ำย  และช่วยให้หนังที่ขูดนั้นมี
ควำมบำงที่สม่ ำเสมอตลอดทั้งแผ่น  ถ้ำหนังที่ขูดนั้นบำงมำกจะท ำให้เสียงแหลม  เวลำขูดต้อง
คอยเอำแผ่นหนังส่องแดดเพ่ือดูว่ำแผ่นหนังนั้นมีควำมบำงตำมต้องกำรแล้วหรือยัง  และบำง
สม่ ำเสมอตลอดทั้งแผ่นหรือไม่  

การถักหนังหน้ากลอง 
1. กำรถักหนังหน้ำกลองนั้น  จะใช้เชือกไนลอนเพรำะมีควำมทนทำนและดึงง่ำยกว่ำหนังวัว  เวลำ

ขึ้นหน้ำเสร็จแล้วจะไม่ค่อยหย่อนง่ำย 
2. ในกำรถักหน้ำกลองจะใช้เชือกสอดไปมำให้มีลักษณะเหมือนกำรเย็บผ้ำแบบด้นถอยหลังจน

รอบหน้ำกลอง  ขณะที่ถักเชือกจะต้องคอยใช้เหล็กแหลมแทงรูบนหนังให้มีควำมกว้ำงเพ่ือให้
ร้อยเชือกได้สะดวก  และต้องดึงเชือกให้แน่นเวลำดึงหน้ำกลองเชือกจะได้ไม่หย่อน 

การท าเหล็กส าหรับยึดเชือกโยงเร่งเสียง 
1. กำรท ำเหล็กส ำหรับยึดเชือกโยงเร่งเสียงจะใช้เหล็กขนำด  4  หุน  โค้งเป็นรูปวงกลมคล้องใต้ 

กระพุ้งกลอง  ให้มีควำมหลวมพอประมำณ  และไม่สำมำรถดึงออกจำกตัวหุ่นกลองได้ 
การเจาะตูดกลอง 

1. กำรเจำะตูดกลองจะใช้ดอกสว่ำนที่มีควำมยำวสำมำรถเจำะผ่ำนตูดกลองได้ทะลุกระพุ้งกลอง
ซึ่งในกำรเจำะจะใช้ใบสว่ำนขนำด  4  หุน  เจำะตรงก่ึงกลำงตูดกลอง  เริ่มแรกจะใช้ดอกสว่ำน
ขนำดสั่นเจำะน ำก่อน  ต่อไปจึงใช้สว่ำนดอกยำว 

การท าสลัก  
1. กำรท ำสลักจะใช้ไม้สักน ำมำเหลำให้กลมมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ  0.8  เซนติเมตร  หรือ

เท่ำกับดอกสว่ำนที่ใช้เจำะ (4  หุน)  สลักมีไว้เพ่ือเป็นตัวยึดเหล็กท่ีอยู่รอบตัวกลองมังคละ ที่จะ
ร้อยเชือกโยงเร่งเสียง 

การขึ้นหน้ากลอง   
1. กำรข้ึนหน้ำกลองจะใช้เชือกไนลอนเช่นเดียวกับกำรถักหน้ำกลอง  และก่อนที่จะขึ้นหน้ำกลอง

ต้องน ำหนังหน้ำกลองที่ถักขอบเรียบร้อยแล้วนั้นไปแช่น้ ำอีกครั้งเพื่อให้หนังเกิดควำมนิ่ม  จึงจะ
สำมำรถขึ้นหน้ำกลองได้ง่ำย   

2. ต้องใช้ตะปูตอกด้ำนข้ำงยึดหนังหน้ำกลองกับหุ่นกลองให้ติดกันเวลำร้อยเชือก  หน้ำกลองจะได้
ไม่เคลื่อนที่ไปมำ  โดยใช้ตะปูยึดไว้ทั้ง  4  ด้ำน 

3. เชือกไนลอนที่ใช้ต้องมีควำมยำวพอที่จะร้อยให้รอบกลองได้   จะได้ไม่ต้องต่อเชือกหลำยครั้ง   
และเม่ือสอดเชือกเข้ำไปแล้ว  ต้องเอำเชือกด้ำนท่ีสั้นผูกยึดกับเหล็กเอำไว้ 

4. กำรสอดเชือกจะต้องสอดเข้ำด้ำนในเหล็ก  ดึงเชือกขึ้นด้ำนบน  เมื่อสุดเชือกแล้วให้น ำ    
ปลำยเชือกสอดด้ำนบนของเชือกถักหน้ำกลองดึงมำด้ำนล่ำง  แล้วสอดเชือกเข้ำด้ ำนในเหล็ก  
กำรสอดเชือกต้องระมัดระวังเพรำะอำจสอดผิดท ำให้ต้องลื้อท ำใหม่ได้  กำรร้อยเชือกขึ้นหน้ำ
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กลองจะร้อยเวียนไปด้ำนขวำ  และควรจะมีคนคอยดึงเชือกไม่ให้เชือกพันกันเพ่ือควำมรวดเร็ว
ในกำรร้อยเชือกข้ึนหน้ำกลอง 

5. กำรข้ึนเสียง  ก่อนจะดึงเชือกหรือเรียกว่ำสำวกลองหรือข้ึนหน้ำกลองนั้นเรำต้องเอำกลองไปแช่
น้ ำอีกครั้งหนังจะได้นิ่มมีควำมยืดหยุ่นขึ้นหน้ำเร่งเสียงได้ง่ำย 

6. ในกำรขึ้นหน้ำกลองจะใช้อุปกรณท์ีท่ ำจำกไม้ไผ่ไว้ช่วยดึงเชือก  เพรำะเมื่อเรำใช้มือดึงเชือกโยง
เร่งเสียงจนตึงแล้ว  เชือกจะตึงและแข็งจนไม่สำมำรถดึงได้ด้วยมืออีก  ท ำให้ไม่ได้เสียงที่สูง
ตำมท่ีเรำต้องกำร  

7. ขณะที่ดึงเชือกโยงเร่งเสียงนั้นเรำจะต้องใช้ค้อนตอกขอบหน้ำกลองไปด้วย  เพ่ือช่วยให้     
ขอบลวดที่อยู่ด้ำนในหนังหน้ำกลองลงไปรัดตัวกลอง  รั้งหน้ำกลองให้ตึง  เรำจะต้องดึงเชือก
แล้วใช้ค้อนตอกขอบกลองจนกว่ำเรำจะไม่สำมำรถใช้มือดึงเชือกได้  จึงใช้เครื่องมือที่เตรียมไว้  
โดยใช้ปลำยไม้ไผ่ด้ำนแหลมงัดแล้วหมุนกระบอกไม้ไผ่ให้เชือกพันไปกับกระบอกไม่ไผ่  และใช้
ไม้ตอกขอบกลองตอกให้ตึงและขอบกลองเสมอกันสวยงำมไม่บิดเบี้ยวหรือเอียงไปด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง (ในกำรตอกขอบกลองควรตอกเบำ ๆ อย่ำงระมัดระวัง  ถ้ำตอกแรงอำจท ำให้หนังหน้ำ
กลองฉีกขำดได้)  ปฏิบัติอย่ำงนี้จนกว่ำจะได้เสียงสูงที่เป็นเสียงกลองมังคละที่เรำต้องกำร  
สุดท้ำยมัดเชือกโยงเร่งเสียงแบบเงื่อนตำยเพ่ือไม่ให้เชือกนั้นหย่อน  ต่อจำกนั้นใช้กระดำษ
ทรำยขัดหน้ำกลองอีกครั้งหนึ่ง  

 
นายวันชัย  บุญญา 

การสร้างหุ่นกลอง 
การเลือกไม้ 
1. ไม้ที่ใช้จะต้องเป็นไม้ที่มีเนื้อที่แข็ง  เช่น ไม้ชิงชัน  เพรำะจะให้เสียงที่ดังกว่ำไม้เนื้ออ่อน  หรือ

ไม้ขนุน  เนื่องจำกคนโบรำณมีควำมเชื่อว่ำต้นขนุนมีชื่อที่เป็นสิริมงคล 
2. ไม้ที่ใช้จะต้องเป็นแก่นไม้และไม้ต้องแห้ง  ถ้ำเป็นไม้ที่ยืนต้นตำยก็ยิ่งดีเพรำะแก่นไม้จะแข็ง   

ในกำรท ำหุ่นกลองจ ำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ที่แห้งสนิท  เพรำะไม้ที่แห้งสนิทจะไม่มีกำรยืดหดของ
เนื้อไม้   และถ้ำไม้ไม่แห้งเม่ือขึงหน้ำกลองแล้วจะท ำให้หน้ำกลองหย่อน   เนื่องจำกไม้มีกำรหด
ตัว  คุณภำพของเสียงที่ได้จะไม่ดี   หรือถ้ำได้ไม้เก่ำด้วยแล้วยิ่งดี  เสียงกลองจะดีไพเรำะมำก
ยิ่งขึ้น    

หุ่นกลอง 
1. ขนำดหน้ำกลอง  และหุ่นกลองที่มีขนำดต่ำงกันก็จะให้เสียงที่ไม่เหมือนกัน  กลองที่มีขนำดเล็ก

ก็จะให้เสียงที่แหลม   เทคนิคที่ท ำให้กลองมังคละออกมำเสียงเล็กแหลมคืออยู่ที่ กำรเจำะรู
ล ำโพง  ถ้ำต้องกำรให้เสียงแหลมจะเจำะรูให้เล็ก   ถ้ำรูที่เจำะมีขนำดใหญ่เสียงก็จะออกมำทุ้ม
ก็จะท ำให้เสียงออกมำตำมรูที่เจำะ  

การขึ้นหน้ากลอง 
1. กำรเลือกหนังที่ใช้  จะต้องไปเลือกที่โรงงำนเพ่ือให้ได้หนังที่มีควำมหนำเหมำะแก่กำรมำท ำ 

หน้ำกลอง  ในกำรท ำกลองมังคละจะต้องเลือกหนังวัวที่บำง  โดยจะใช้หนังตรงส่วนท้องซึ่งจะมี
ควำมหนำเหมำะส ำหรับท ำหน้ำกลองมังคละ  ถ้ำท ำกลองยืนก็จะต้องใช้หนังที่หนำ  หนังแต่ละ
ผืนจะมีควำมหนำ  ควำมบำงไม่สม่ ำเสมอ  จึงต้องเลือกเฉพำะส่วนที่เรียบ  และมีควำม
สม่ ำเสมอ   
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2. กำรขึ้นหน้ำกลองจะต้องน ำหนังวัวมำตัดให้เป็นวงกลม  น ำไปแช่น้ ำเพ่ือให้หนังนุ่ม  ประมำณ  
1  ชั่วโมง  แล้วจึงน ำไปเจำะรูที่ขอบของหนังเพ่ือน ำไปขึงให้ตึงกับวงล้อซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นจำก
วงล้อของรถจักรยำนยนต์  สำเหตุที่ต้องขึงหนังนั้น  เนื่องจำกว่ำหนังที่เรำใช้บำงครั้งจะย่น  
เรียบไม่สม่ ำเสมอ  เวลำเรำจะท ำหน้ำกลองจะต้องขูดขนวัวออก  ถ้ำไม่ขึงหนังให้ตึงเสียก่อนจะ
ไม่สำมำรถขูดได้  เมื่อขูดจะท ำให้หนังไม่เรียบ  มีดจะกินเข้ำไปในเนื้อท ำให้หนังเสียได้  เมื่อเรำ
ขูดหนังจึงจ ำเป็นที่จะต้องขึงหนังให้ตึงแล้วจึงใช้มีดขูดหนังจะได้หนังที่เรียบสม่ ำเสมอ  กำรขูด
จะต้องขูดขณะที่ยังขึงหนังอยู่และตอนที่หนังวัวแห้ง  ใช้มือสัมผัสดูว่ำได้หนังที่มีควำมหนำหรือ
บำงให้พอดีตำมที่ต้องกำร  อำจใช้กระดำษทรำยฝนหนังด้ำนในจะช่วยให้มีควำมเรียบ
สม่ ำเสมอขึน้ 

3. กำรเจำะรูที่ขอบกลองจะใช้วิธีน ำกระดำษมำท ำแบบ  โดยใช้กระดำษมำวำดและตัดเป็นวงกลม  
น ำมำพับแบ่งครึ่งเพ่ือให้ได้ช่องที่มีควำมห่ำงสม่ ำเสมอจ ำนวน  32  ช่อง   หรืออำจมำกกว่ำ  
32  ก็ได้แต่ต้องเป็นจ ำนวนเลขคู่  

4. กำรขึ้นหน้ำกลองจะใช้วิธีน ำลวดที่มีขนำดใหญ่พอสมควรมำขดให้เป็นวงกลม  แล้วพับขอบ
หนังมำหุ้ม 

5. กำรเจำะรูบนหนังจะใช้วิธีน ำแบบที่สร้ำงไว้มำวำงบนหนังแล้วใช้ดินสอจุดลงไปตำมแบบแล้วจึง
น ำเหล็กแหลมหรือเหล็กเจำะกระดำษหรือตุ๊ดตู่มำเจำะหนัง  กำรเจำะนั้นจะเจำะตำมจุดที่ได้
จุดเอำไว้ทั้งด้ำนนอกขดลวดและด้ำนในขดลวด  ให้รูทั้งด้ำนนอกและด้ำนในมีควำมห่ำง
พอสมควรสำมำรถหุ้มเส้นลวดที่ขดไว้ได้   

6. กำรถักหน้ำกลองนั้น  จะต้องน ำหนังไปแช่น้ ำเพื่อให้เกิดควำมชื้น  หนังมีควำมนุ่มจะได้พับหนัง
มำหุ้มเส้นลวดได้ง่ำย 

7. กำรร้อยเชือกหน้ำกลองจะร้อยในลักษณะที่สลับกันขึ้นลงเหมือนกำรเนำผ้ำ  พอร้อยด้ำนบน
เสร็จแล้ว  ก็ต้องร้อยด้ำนล่ำงด้วย  กำรร้อยเชือกต้องวนไปทำงเดียว   เมื่อเสร็จแล้วก็ใช้เหล็ก
แหลมแต่งให้เรียบ  วัสดุที่ใช้ถักหน้ำกลองก็จะใช้เชือกไนลอน  ปัจจุบันเปลี่ยนมำใช้เชือกร้อย
ลูกระนำดเพรำะเชือกร้อยลูกระนำดซึ่งมีควำมเหนียวเช่นเดียวกับเชือกไนลอน    

8. กำรร้อยเชือกจะต้องน ำปลำยเชือกมำเผำไฟท ำให้ปลำยเชือกแหลมก็สำมำรถถักหน้ำกลองได้
สะดวก 

9. กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียงจะใช้วิธีน ำหน้ำกลองที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วมำวำงบนปำกหุ่นกลอง   
น ำตะปูจ ำนวน  4  ตัว  มำตอกยึดหนังหน้ำกลองให้ติดอยู่กับหุ่นกลองไม่ให้ขยับไปมำ   

10. เวลำร้อยเชือกโยงเร่งเสียงนั้นในสมัยโบรำณจะต้องใช้เทียนไขถูกับเชือกให้เชือกมีควำมลื่น   
แต่เชือกในปัจจุบันมีควำมลื่นอยู่แล้วจึงไม่จ ำเป็นต้องใช้เทียนไขถู  จำกนั้นให้ใช้เหล็กแหลม
เหนี่ยวรั้งเชือกท่ีถักหน้ำกลองเพ่ือให้กำรร้อยเชือกโยงเร่งเสียงท ำได้สะดวกยิ่งขึ้น  เมื่อเสร็จแล้ว
จึงน ำตะปูท่ีตอกไว้ออกเพ่ือเร่งเสียงต่อไป 

การเร่งเสียง  
1. กำรเร่งเสียงจะใช้กระบอกฉีดน้ ำมำพรมให้หนังนิ่ม  ต่อจำกนั้นก็ดึงสำยโยงเร่งเสียงจนได้เสียง

ตำมท่ีต้องกำร   
2. เมื่อเร่งเสียงเรียบร้อยแล้วจึงใช้มีดตัดหนังหน้ำกลองท่ีเหลือออกให้พอดีกับขอบกลอง 
3. เทคนิคกำรท ำให้กลองเสียงดีจะต้องน ำหนังไปแช่น้ ำแล้วน ำมำทุบให้หนังนิ่ม  จะเกิดกำร

สั่นสะเทือน  มีกำรยึดหยุ่น โดยใช้ไม้ตีพริกมำทุบ  เวลำทุบจะต้องวำงหนังกับพ้ืนที่ เรียบ  หรือ
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อำจต ำในครกที่ใช้ต ำขนมจีน  เอำทรำยรองก้นครกแล้วต ำ  หนังจะนุ่มและบำงเสียงที่ได้จะ
ออกมำไพเรำะ 

4. ถ้ำต้องกำรเสียงกลองมังคละที่แหลม  จะต้องขุดกระพุ้งกลองด้ำนในให้เล็ก  แต่ถ้ำต้องกำร
เสียงทุ้มกระพุ้งด้ำนในจะต้องใหญ่ 
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กิจกรรมเสนอแนะ 

 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย  4  ประกำร  ได้แก่  บรรลุ
เป้ำหมำยของงำน  บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำคน  เป้ำหมำยของกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้  และบรรลุควำมเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ 

 ในกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงกลองมังคละเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นกระบวนกำรแล้ว  
ควรมีกำรพัฒนำต่อยอด  เช่น  จัดท ำโครงกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เดินทำงไปศึกษำดูงำน  ณ สถำนที่
จริงในแต่ละที่  และลงมือปฏิบัติสร้ำงกลองมังคละจนครบทุกที่ 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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