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กลองหลวงล้านนานับเป็นอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและด ารงอยู่เน่ืองจากเป็นกลองหนา้

เดียวท่ีมีขนาดใหญ่ ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ท่อนเดียว มีน ้ าหนกัมากตอ้งต่างอยูบ่นลอ้เกวียนหรือ

รถลาก เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย อาจจะพบเห็นไดเ้พียงแห่งเดียวในโลกคือท่ี

ดินแดนบริเวณเขตลา้นนา ท่ีส าคญัการท ากลองหลวงไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองจกัรกลใดๆ เขา้มาช่วย 

แต่สร้างดว้ยความคิด ความอ่าน จากฝีมือของผูค้นชุมชนในอดีต จึงนบัไดว้า่เป็นการสร้าง

ดว้ยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษลา้นนาโดยแท ้และจากรูปร่างลกัษณะของกลองหลวงท่ีพบ

เห็นไดท้ัว่ไป จะเห็นวา่กลองหลวงเป็นกลองท่ีมีขนาดใหญ่และยาวมาก ซ่ึงถา้หากวดัขนาดดู

แลว้หนา้กลองท่ีมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางกวา้งประมาณ 28 น้ิว มีความยาวถึง 130 น้ิว กอ็าจกล่าว

ไดว้า่กลองหลวงเป็นกลองท่ียาวท่ีสุดของประเทศไทย  

กลองหลวงจะเป็นกลองท่ีขึงดว้ยหนงัแทห้นา้เดียว นิยมใชห้นงัววั มีสายเร่งเสียง 

รูปร่างกลา้ยกบักลองซิงมอง กลองปู่เจ่ และมีพฒันาการมาจากกลองแอว (เป็นกลองท่ีขึง

หนงั เร่งเสียงหนา้เดียว ล ากลองมีขนาดยาว กน้กลองผายออก ถา้เป็นขนาดเลก็เรียกวา่ 

“กลองแอวเลก็” แต่ถา้เป็นขนาดกลางเรียกวา่ “กลองแอวกลาง” ส่วนกลองแอวใหญ่ท่ีมี

ขนาดใหญ่มากข้ึนนั้น เรียกวา่ “กลองหลวง” ซ่ึงค าวา่ “หลวง” ในภาคเหนือลา้นนามี

ความหมายวา่ ใหญ่ , ขนาดใหญ่) 



 

                    ภาพท่ี 1 ....รูปร่างลกัษณะของกลองหลวงจะมีขนาดใหญ่และยาว 

ความนิยมของหมู่ชนท่ีช่ืนชอบกลองหลวงแต่ดั้งเดิมนั้น ไดใ้ห้รายละเอียดว่า...กลอง

หลวงเดิมนั้นเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่ชาว “ไทยอง” แถบบริเวณสองฝ่ังล าน ้ าปิงในจงัหวดัล าพูน

และเชียงใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอ าเภอป่าซาง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน และอ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาไดพ้ฒันาและฟ้ืนฟูข้ึนจนเป็นท่ีนิยมในเขตลา้นนา(สนั่น  

ธรรมธิ ,2550) 

ส าหรับ “ลา้นนา” นั้น หมายถึงดินแดนท่ีมีนามากมาย ประมาณนบัไดเ้ป็นจ านวนลา้น 

ดินแดนส าคญัของลา้นนาอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศไทย ในปัจจุบนัหมายถึง 8 จงัหวดั

ภาคเหนือ คือ  เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน  และแม่ฮ่องสอน 

(สรัสวดี  อ๋องสกลุ , 2555) 



 

                      ภาพท่ี 2  ....ด้านท้ายของกลองจะวาดตกแต่งลายไว้อย่างประณีตสวยงาม 

พธีิกรรม  ความเช่ือ  ที่เกีย่วเน่ืองกบักลองหลวง 

เน่ืองจากล าตวัของกลองหลวงท่ีมีขนาดยาวมาก จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชไ้มท่ี้มีขนาดใหญ่

และยาวแบบท่อนเดียว การเลือกท่ีจะตดัตน้ไมจึ้งตอ้งพิถีพิถนัเลือกใชไ้มท่ี้ใหเ้สียงดี ตน้ไมท่ี้

เป็นท่ีนิยมในการน ามาท าเป็นกลองหลวงนั้น นายอา้ยไซ  วงสา อายุ 48 ปี ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

คณะศรัทธาของวดัดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ท่ีน ากลองหลวงของ

วดัท่ีมีช่ือกลองวา่ “ฟ้าค าราม” เขา้ร่วมการแข่งขนักลองหลวงลา้นนาไทย คร้ังท่ี 10 ท่ีบริเวณ

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเชิงสะพานท่าขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน เล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า ไม้

ท่ีน ามาท ากลองหลวงจะเลือกใชไ้มดู่้(ไมป้ระดู่แดง) ล าตวักลองมีความยาวถึง 6 ศอก  การใช้

ไมดู่้มาท าจะช่วยท าใหก้ลองเม่ือตีแลว้มีเสียงทุม้ นุ่ม และดงักงัวาน โดยตน้ไมดู่้ขนาดใหญ่ท่ี

น ามาท านั้น เช่ือว่ามีเทพาอารักษ์คุม้ครองและมีแม่นางไมอ้ยู่ การตดัไมจึ้งตอ้งประกอบ

พิธีกรรมใหถู้กตอ้ง เพ่ือความเป็นสวสัดิมงคล รวมทั้งขออนุญาตใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 



                    

                            ภาพท่ี 3 ....นายอ้ายไซ  วงสา  ผู้ให้ข้อมลูสัมภาษณ์เก่ียวกับกลองหลวง 

ส่วนพิธีกรรมเก่ียวกบัการท าหนา้กลองหลวง ซ่ึงมีขนาดกวา้งถึง 27-28 น้ิว กจ็ะเลือก

หนงัหนา้กลองท่ีท ามาจากหนงัววัตวัเมีย ท่ีมีอายปุระมาณ 5-7 ปี น าไปขึงใหตึ้งแลว้ตากจน

แหง้เสร็จแลว้น ามาท าใหน่ิ้มก่อน หนงัววัท่ีนิยมใชเ้ป็นดา้นท่ีอยูต่รงขา้มกบัดา้นท่ีววันอน

ทบัเป็นประจ า ซ่ึงหนงัจะมีคุณภาพดี ไม่แขง็กระดา้ง และสาเหตุท่ีนิยมใชห้นงัววัตวัเมียก็

เน่ืองจากไม่ค่อยมีรอยต าหนิจากการถูกเฆ่ียนตีเหมือนววัตวัผูท่ี้มกัถกูเฆ่ียนตี ใชเ้ป็นพาหนะ 

และท างานหนกั โดยเม่ือไดห้นงัหนา้กลองมาเรียบร้อยแลว้ ช่างท ากลองหลวงบางคนนิยม

เขียนคาถาก ากบัลงบริเวณริมขอบดา้นในของกลองโดยนิมนตพ์ระสงฆท่ี์มีความรู้ 

ความสามารถในดา้นน้ีเป็นผูเ้ขียนหรือลงคาถาไวใ้ห ้ ดว้ยมีความเช่ือวา่กลองหลวงของ

ตนเองจะดงักวา่กลองลกูอ่ืนเม่ือน าไปเขา้แข่งขนั 



     

              ภาพท่ี 4 ....ศรัทธาชาวบ้านและพระลกูวัดน ากลองหลวงของวัดตนเองเข้าร่วม

ประเพณี  การแข่งขนักลองหลวง 

กลองหลวงกบัความเกีย่วเน่ืองในวถิจีารีตชุมชน 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ กลองหลวงยงัมีบทบาทช่วยสร้างความผกูพนัให้เกิดข้ึน

ระหวา่งผูค้นในชุมชนกบัวดั ซ่ึงเป็นแกนหนุนน าสืบเน่ืองทางพุทธศาสนา ในแง่ของการสืบ

สานตามรอยจารีต ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ความร่วมมือร่วมใจสมคัรสมานสามคัคี ของคน

ในชุมชนให้เหนียวแน่น ซ่ึงหลายแห่งก็ไดมี้การน ากลองหลวงไปใชตี้แห่ครัวทาน ในงาน

ปอยของชาวลา้นนามีการจดัประเพณีการแข่งขนักลองหลวง มีการน าเอากลองหลวงเขา้ร่วม

บรรเลงในขบวนแห่ของงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์ งานปอยหลวง งานสรงน ้ า

สมโภชพระธาตุ งานตานก๋วยสลากภตัต์ และงานบุญต่างๆ โดยมีความเช่ือว่ากลองหลวง

หรือท่ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “กลองหา้มมาร” นั้น เสียงของกลองสามารถเอาชนะมารอนั

หมายถึงการทะเลาะวิวาทในงานไดด้ว้ย นอกเหนือจากนั้นจะมีการนิมนตพ์ระอุปคุตซ่ึงเช่ือ

ว่าเป็นพระเถระท่ีบ าเพ็ญเพียรอยู่ในมหาสมุทร มีฤทธ์ิปราบปรามมาร เม่ือนิมนต์มาแลว้



ชาวบา้นจะแห่พระอุปคุตซ่ึงใชหิ้นจากแม่น ้ าเป็นตวัแทนมาไวท่ี้หออุปคุตในบริเวณจดังาน 

เพ่ือหา้มเหล่ามารมิใหเ้ขา้มาท าลายพิธีงานบุญได ้(สนัน่  ธรรมธิ , 2550) 

กลองหลวงท่ีน ามาเขา้ร่วมขบวนแห่ในงานต่างๆ หรือเขา้ร่วมในการแข่งขนัตีกลอง

หลวง มกัจะมีการตกแต่งกนัอย่างสวยงาม แต่ละวดัจะมีชาวบา้นท่ีเป็นคณะศรัทธาร่วมกบั

พระลูกวดัน ากลองหลวงประจ าวดัของตนเขา้ร่วมการแข่งขนั  ตามปกติแลว้กลองหลวงจะมี

น ้ าหนักค่อนขา้งมากจึงถูกเคล่ือนยา้ยและตั้งอยู่บนเกวียนลอ้เล่ือนหรือรถยนต์และกลอง

หลวงแต่ละลูกจะมีการตั้งช่ือไว ้เช่น เจา้ภูผา  ฟ้าค าราม  หน่ึงปฐพี  กอ้งธรณี  เพชรลา้นนา  

เหมืองจ้ีหลวง  สะปุ๋งนอ้ย  จา้วพยคัฆ ์   เด่นสยาม  พนัธ์มงคล ฯลฯ 

       

                        ภาพท่ี 5  ....บรรดากลองหลวงของวัดต่างๆ ท่ีตกแต่งกันอย่างสวยงาม 

การติดขีจ่้ากลอง : ภูมิปัญญาจากชาวบ้าน 

เม่ือมีฝนตกพร าๆ ท าให้อากาศเยน็ช้ืน ผูเ้ขียนสงัเกตเห็นกลุ่มคนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัก่อ

ไฟในเตาอั้งโล่ท่ีน าติดรถมาดว้ย  ลองสอบถามดูก็ไดค้  าตอบว่าเม่ือฝนตกหรืออากาศช้ืนจะ

ท าให้หนงัหนา้กลองยม(เห่ียว)  ไม่ตึงแน่น ไอความร้อนจากการก่อไฟจะช่วยให้หนงัหน้า



กลองรัดตวัดีข้ึนซ่ึงจะช่วยให้เสียงกลองดงักระชบั  แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งมีการติดข้ีจ่ากลองเขา้ไป

ช่วยด้วย โดยการติดข้ีจ่ากลองน้ีจะน าขา้วเหนียวท่ีน่ึงแล้วมาบดผสมกับข้ีเถ้าและทราย

ละเอียด พรมน ้ าลงไปนิดหน่ึงเคลา้ให้เป็นเน้ือเดียวกนัแลว้น าไปติดรอบๆ จุดศูนยก์ลางของ

หน้ากลอง ค่อยๆ เพ่ิมปริมาณเขา้ไปพร้อมกบัทดสอบโดยใช้อุง้มือท่ีพนัผา้จนหนาแลว้ตี

กลองเพ่ือฟังเสียงดู จนไดย้นิเสียงของกลองดงั ทุม้ นุ่ม กงัวาน ตามท่ีตอ้งการ 

                

                                    ภาพท่ี 6 ....วิธีการติดขีจ่้ากลองหลวง 

บทสรุป 

บทบาทและหนา้ท่ีในฐานะของการเป็นกลองหลวงท่ีตอ้งประกอบกิจกรรมอนัมีส่วน

เก่ียวเน่ืองกับชุมชนอย่างแบ่งแยกมิได้ ทั้ งด้านจารีต ประเพณีงานบุญหรือพิธีกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวดั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งการเหน่ียวน าจิตใจของผูค้นในสังคมไทยให้น้อม

น าไปสู่การปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ ช่วยท าให้วิถีชีวิตแห่งชุมชนอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสุข  

หากนบัยอ้นอดีตมาจนถึงสมยัปัจจุบนั เสียงของกลองหลวงท่ีไดย้ินก็จะยงัคงดงักึกกอ้งและ

กงัวานอยูใ่นจิตวิญญาณของคนรุ่นหลงัอยูต่ราบนานเท่านาน 
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